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Op veel plekken in ons land en op tal van manieren wordt aan de fysieke leefomgeving van het 
Nederland van Morgen gewerkt. Het Manifest 2040 is benut om 15 vernieuwende praktijken voor 
het voetlicht te brengen. Deze praktijken verkennen nieuwe handelingsperspectieven, die richting 
geven aan de ruimtelijke toekomst van Nederland. De praktijken worden getrokken door zogeheten 
landmakers. 

Deze landmakers zijn als netwerk verenigd in de Proeftuin Nederland van Morgen. In 2016 is er op 
de Innovation Expo een intentieverklaring ondertekend, waarin is afgesproken om deze praktijken 
eens in de twee jaar een podium te bieden. Voor 2018 is dat de tentoonstelling Places of Hope 
in Leeuwarden. Het netwerk van Landmakers is daarom uitgebreid met 15 praktijken in Noord-
Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties participeert in het netwerk 
vanuit het Innovatieprogramma Nederland van Morgen. Dat programma heeft tot doel de 
praktijken onderling van elkaar te laten leren en de relatie tussen beleid en praktijk te versterken. 

In opdracht van het ministerie zijn de verhalen gevangen van zowel de 15 landmakers uit het 
Manifest 2040 als die van de Noord-Nederlandse praktijken. De verhalen geven inzicht in hun 
ambities, drijfveren, aanpak, ervaringen en leervragen. In dit document vindt u de verhalen van de 
Noord-Nederlandse landmakers. De complete set aan verhalen is te vinden via: 
www.placesofhope.nl. 
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Verhalen uit het Noorden
Eerder spraken wij de nationale landmakers van het Jaar van de Ruimte (zie: De Verhalen van 
vijftien landmakers, Ministerie van IenM, april 2017). Op vergelijkbare wijze zijn wij in het afgelopen 
half jaar in gesprek gegaan met vijftien landmakers in Noord-Nederland. Ook zij werken op een 
variëteit aan plekken en op tal van manieren aan de fysieke leefomgeving van het Nederland 
van Morgen. Voor de nationale landmakers vormde het Jaar van de Ruimte het eerste podium om 
hun vernieuwende praktijken breed voor het voetlicht te brengen. Voor de landmakers in Noord-
Nederland is de expositie Places of Hope van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 
2018 hét podium om te stralen en hun ervaringen te delen. 

De Proeftuin Nederland van Morgen van de Directie Nationale Ruimtelijke Ordening van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties) heeft ons gevraagd om deze interviewronde onder Noordelijke landmakers 
uit te voeren. Het betreft gesprekken met de landmakers van de volgende 15 gebiedspraktijken 
met vermelding van de datum van ons gesprek:

1. Duurzaam Ameland     Luc van Tiggelen     11 oktober 2017
2. De Nieuwe Afsluitdijk    Tjalling Dijkstra     12 oktober 2017
3. Dark Sky      Nynke Rixt Jukema     12 oktober 2017
4. Sense of Place      Joop Mulder      12 oktober 2017
5. Holwerd aan Zee    Jan Zijlstra      13 oktober 2017
6. Kening fan ‘e Greide    Klaas Sietse Spoelstra    18 oktober 2017
7. Leeuwarden Campusstad   Harmen de Haas     18 oktober 2017
8. Peinder Mieden     Jentje Steegstra    19 oktober 2017
9. Duurzaam Reduzum    Henk Vellinga     19 oktober 2017
10. Het Woudagemaal    Hilda Boesjes      20 oktober 2017
11. Better Wetter     Paul van Eijk       20 oktober 2017
12. It Nije Doarp      Tettie Stiemsma & Germ Teitsma   21 oktober 2017
13. Eems-Dollard Estuarium  Ellen Farwick      21 oktober 2017
14. Ecomunitypark     Anne Jan Zwart     19 februari 2018
15. Aardbevingsgebied Groningen  Annemarie Heite     14 maart 2018

In dit document brengen wij de oogst aan verhalen van deze landmakers samen. Ons doel is 
scherper zicht te krijgen op de ervaringen, successen en tegenslagen van de landmakers en om 
daarvan te leren. Het is een zoektocht naar het persoonlijke verhaal van de landmakers (indachtig 
de filosofie van storytelling). Daarbij kijken wij vooral naar hun persoonlijke drijfveren en naar datgene 
wat zij in hun werk als vertragend en als versnellend ervaren. Hun persoonlijke verhalen kunnen 
anderen aansporen om in hun omgeving ook op innovatieve wijze aan de slag te gaan.

Ook dit document starten we met onze bevindingen uit de oogst van de vijftien verhalen in Noord-
Nederland, de rode draden als het ware. Het zijn tien lessen. 

Vervolgens zijn de landmakers zelf aan het woord. Alle vijftien landmakers hebben ingestemd met 
de weergave van het gesprek met hem of haar. Wij danken de landmakers voor hun openheid. 
Alleen dat heeft kunnen leiden tot zulke mooie en waardevolle verhalen. 
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10 lessen van de vijftien verhalen uit Noord-Nederland
Om ons land voor te bereiden op het Nederland van Morgen dienen overheden, bedrijven, 
burgers en onderwijsinstellingen intensief samen te werken. Een volhoudbare en adaptieve 
inrichting van ons land betekent dat de ruimtelijke samenhang in gebieden centraal staat in plaats 
van de sectorale belangen. Het betekent dat de afstand tussen mensen wordt overbrugd door 
verbondenheid op waarden. Het betekent ook dat de mensen, de kwaliteit van de leefomgeving 
en de maatschappelijke opgaven centraal staan in plaats van institutionele belangen en het korte 
termijn gewin. 

De vijftien interviews met landmakers in Noord-Nederland leveren inspirerende verhalen op. Ze 
bieden een blik op hoe nu effectief gewerkt wordt aan het Nederland van Morgen. Waar lopen 
de trekkers van innovatieve praktijken tegenaan? Wat maakt ze desondanks succesvol? Nadere 
bestudering van de persoonlijke ervaringen legt een aantal rode draden bloot. Wij rubriceren deze 
rode draden in drie categorieën: lessen uit de verschillende landmakerspraktijken zelf, lessen die te 
maken hebben met de rol en inzet van overheden en lessen die te maken hebben met de wijze 
waarop de dialoog kan worden gefundeerd.    

Lessen uit de landmakerspraktijken:
1.  Genius Loci
Ga uit van de lokaal gevoelde verantwoordelijkheid voor de omgeving, de kwaliteit van de plek 
en het gevoel voor de context (‘sense of place’) als basis voor eigen lokale ontwikkelingen en 
kristallisatiepunt voor ontwikkelingen. 
Eigenlijk geven vrijwel alle landmakers in Noord-Nederland aan dat de kracht van een initiatief 
gefundeerd is op lokaal eigenaarschap (‘mienskip’) en de ‘geest van de plek’. En dat deze 
behouden moet blijven! Soms wordt het lokale eigenaarschap gearrangeerd in de vorm van een 
coöperatie (zoals op Ameland), vaak in de vorm van een dorpsvereniging, zoals in Reduzum, 
Holwerd en Morra en Lioessens. In weer andere gevallen is het een stichting (Feel the Night, Kening 
fan e’ Greide) of kopersgroep (Peinder Mieden).

2. De les van de bottom based aanpak 
Een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is gebaat bij maximale synergie tussen 
bottom up initiatieven uit de samenleving en top down initiatieven vanuit de overheid. We noemen 
dit een ´bottom based´ aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling. Deze aanpak betekent het actief 
verbinden van praktijk en beleid. Denk als praktijk goed na of en op welke manier je het initiatief 
aan de systeemwereld wil verbinden om verder te komen. In ons land kan je bij de verwezenlijking 
van ruimtelijke initiatieven niet of nauwelijks om het Huis van Thorbecke heen. Het beleid of de 
overheid kan een initiatief ook legitimiteit en ontwikkelsnelheid mee geven. Grote valkuil is dat de 
overheid het initiatief overneemt. Dan wordt het losgezongen van de lokale context. Voor zowel 
lokale initiatiefnemers als voor de overheid geld dat de kracht van landmaken besloten ligt in de 
inspiratie, kunde en het uithoudingsvermogen van mensen. Een belangrijke sleutel voor succes is 
het leggen van verbinding tussen deze mensen, het wederzijds schenken van vertrouwen en de 
bereidheid elkaar successen te gunnen.

3. De les van elkaar versterkende competenties 
Maak gebruik van de individuele kwaliteiten van mensen en geef elkaar daarvoor de ruimte! Doe 
waar je zelf goed in bent en laat anderen dat ook doen. 
Op verscheidene manieren zien we dat terug bij de landmakers in Noord-Nederland. Op Ameland 
trachten de betrokkenen trouw te blijven aan hun rol en expertise. Bij de Nieuwe Afsluitdijk is de 
LAT-relatie zelfs formeel vastgelegd in een speciaal arrangement van separate projectgroepen en 
een coördinerende stuurgroep. De LAT-relatie is daar geworden tot een WAT-relatie: ‘working apart 
together’. Doen waar je zelf sterk in bent, betekent ook dat je dus niet altijd alles samen hoeft te 
doen!
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4. De les van zachte groei 
Ontwikkel de voorwaarden voor economische vooruitgang op basis van lokale of regionale 
culturele waarden, identiteit en voorzieningen. 
Deze ‘culturele economie’ versterkt het vestigingsklimaat voor bedrijven en de leefbaarheid voor 
bewoners en kan krimp doen omslaan in groei. We zien dat helder terug bij initiatieven zoals Sense 
of Place en Dark Sky. Ook het traject van Kening fan e’ Greide haakt sterk aan op de koppeling 
tussen natuur, cultuur en economische omwenteling. 

5. De les van het benutten van weerstand  
Verbind verschillende maatschappelijke belangen, waardoor er meerwaarde en meekoppelkansen 
ontstaan. Durf te ontwerpen met de weerstand tegen je ideeën. Overbrug de weerstand vanwege 
variatie in belangen door vertrouwen op te bouwen en het eens te worden over gedeelde waarden. 
Onderzoek vervolgens de meekoppelkansen. Hoe kan een ruimtelijke interventie verschillende 
maatschappelijke belangen tegelijk dienen? Zo onderzoekt het initiatief van Sense of Place steeds 
op welke wijze landart-projecten niet alleen als culturele uiting van betekenis kunnen zijn, maar ook 
hoe zo’n project andere belangen, zoals natuurbeheer, kan dienen.
In het Eems-Dollard traject bijvoorbeeld bleek die stap doorslaggevend in de koppeling tussen 
ecologische en economische ontwikkeling. Bij het Ecomunitypark gaat het in essentie om herstel 
van kringlopen, het voorkomen van afwenteling naar tijd, actor en plaats en de reikwijdte van de 
definitie van wat winst en verlies is. De businesscase is gemaakt inclusief de baten en kosten op 
maatschappelijk en ecologisch vlak, die gebruikelijk geexternaliseerd worden. En van wezenlijke 
aard is dit omdenken van betekenis bij het maken van de omslag van angst naar hoop op de 
toekomst in het aardbevingsgebied van Groningen. 

Lessen over de rol van de overheden:
6. De les van de overheid als partner 
Niet alleen de fysieke leefomgeving is in transitie. Ook de manier van samenleven en de relatie tussen 
overheid en burger verandert. De overheid is behalve de rechtmatige en presterende overheid, ook 
steeds meer de netwerkende en responsieve of participerende overheid  . Pretendeer als overheid 
niet de wijsheid in pacht te hebben, maar creëer een context voor coöperatief ontwikkelen en 
gedeeld eigenaarschap. Verplaats je als overheid in de leefwereld en behoeften van degene 
waar het om gaat en zet hun behoeftes en wensen voorop. Eigen je de initiatieven van onderop 
niet toe, maar help en faciliteer! Wees daarbij ‘lean & mean’ en zorg dat je het vertrouwen hebt 
en houdt van de mensen die het aangaat, met de aardbevingsproblematiek in Groningen als een 
wel heel sprekend voorbeeld. Onderschat daarnaast als overheid ook niet de kracht en het belang 
van het hebben van een visie en ambities ten aan zien van de grote transities van deze tijd. Richt 
de blik op de horizon en leg de lat. Zorg echter wel voor ambitie op het juiste schaalniveau. Laat 
regionaal en lokaal voldoende ruimte voor eigen invulling en initiatief.

7.	 De	les	van	de	overheid	als	medefinancier:
a.  Innovatiefonds: Creëer innovatiefondsen voor burgerinitiatieven met onafhankelijke
 toetsing door bijv. een universiteit. De draagkracht van burgers in het verder brengen
 van initiatieven is niet oneindig. Kijk naar hoeveel uren bewoners nu vaak 
 onbaatzuchtig steken in het vooruitbrengen van hun praktijken.
b.  Ontkokering: Zorg als overheid voor flexibele, ontkokerde en lifecycle gerichte
 financieringsmogelijkheden met meekoppelkansen. 
c.  Zachte waarden: Neem in het businessplan ook het niet te monetariseren kapitaal   
 op, zoals het inspiratie-, natuurlijke- en sociale kapitaal!
d.  Stimuleer dat praktijken heldere businesscases opstellen: subsidies kunnen ook    
 innovaties remmen. Sterker is wanneer praktijken gestimuleerd worden hun eigen
  broek op te houden. Dat kan (zoals we bij verschillende landmakers zien) via
 sponsoring, crowdfunding, slimme uitgifte van aandelen e.d. 
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Lessen voor de dialoog:
8. De les van helderheid 
Al te makkelijk wordt het begrip ‘eigenaarschap’ in de mond genomen, bijvoorbeeld in praktijken 
waar de bevolking eigenaar van een vraagstuk en van de oplossing moet zijn. De term is echter vaak 
tamelijk ambigue. Wees expliciet over de grenzen van publieke en private verantwoordelijkheden 
op het gebied van wetten en regels, de financiële huishouding en de zeggenschap. 
Deze zijn per situatie of traject verschillend en in veel gevallen vaag en onduidelijk (‘niemand weet 
precies wat ‘eigenaarschap van een initiatief’ betekent’). 
Voer dialoog over gedeelde waarden en ambities en vertaal dit naar een heldere en eenduidige 
verdeling van  verantwoordelijkheden. Leg deze verdeling van verantwoordelijkheden vast, met 
name in die situaties waar wordt gekozen voor een hybride governance: deels binnen, deels buiten 
het Huis van Thorbecke. Ontdek ook de kracht van het werken buiten formele structuren. Ontdek 
de effectiviteit van plekken buiten het huis van Thorbecke en de kracht van ´soft space´ en van 
een culturele economie. Anderzijds: leg relaties tussen de schaalniveaus en tussen de systeem- en 
de eigen leefwereld. Verbindt de lokale en regionale schaal, zet de systeemwereld in om de lokale 
initiatieven te versnellen en te bestendigen.

9. De les van communicatie 
Voortgang kan vaak geboekt worden wanneer betrokkenen samen gaan praten over wat ze 
werkelijk willen, over welk type samenleving ze nastreven of over hoe ze ambiëren dat ook voor 
hun kinderen een leefbare wereld achterblijft. Dat is een gezamenlijk gesprek over waarden. Ook 
eventuele blokkades tussen partijen kunnen hierdoor vaak overwonnen worden. 
Van belang daarbij is wel dat op verschillende schaalniveaus andere waarden aan de orde kunnen 
zijn. Bespreek hoe bijvoorbeeld de waarden van lokale initiatieven (zoals de wens om duurzaam 
in de eigen energievoorziening te kunnen voorzien met een windmolen) kunnen samengaan of 
conflicteren met waarden op hoger liggende schaalniveaus (zoals de wens om verspreide solitaire 
windmolens in het landschap tegen te gaan). Verdiep je als landmaker in de waarden van de 
systeemwereld en streef naar gebiedspecifieke afspraken. 

10. De les van eerlijkheid 
Bij een groeiende afhankelijkheid van de systeemwereld neemt ook de mogelijkheid om open en 
eerlijk te zijn over de voortgang af en daarmee ook de veranderkracht of de mogelijkheden om 
draagvlak te creëren (door angst voor doelgroepen, eigen positie of financieel verlies). Het geven 
van vertrouwen (in plaats van het terugvallen op macht) versterkt het vertrouwen bij jezelf en bij de 
ander. Wees dus ook eerlijk over de gevolgen op lange termijn van niet-handelen.
En: leer van elkaars inspirerende aanpakken, mislukkingen en uitvindingen. Identificeer hiermee je 
eigen kansen op vernieuwing. Leef vanuit de overtuiging dat vanuit onze eigen places of hope een 
mooi, gezond en volhoudhaar Nederland van Morgen ontstaat.

Sfeerbeeld van een charrette op Ameland
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DUURZAAM AMELAND, GROOT WORDEN 
DOOR KLEIN TE BLIJVEN

Duurzaam Ameland. In 2020 wil het eiland volledig in zijn eigen energiebehoefte kunnen voorzien 
met duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Ook daarna wil Ameland steeds vijftien tot 
twintig jaar voor blijven lopen in de energietransitie. Een afgegrensd gebied als omgeving om 
nieuwe technieken en slimme systemen te testen in real life. Met de Amelander bevolking die 
actief meedenkt. Het eiland lijkt een startpunt voor verandering. Luc van Tiggelen trekt het proces 
namens de gemeente. Hoe doet hij dat? Waarom kan hij versnellen waar de rest van Nederland in 
2020 blij mag zijn met 14% duurzame energie?

Luc van Tiggelen was afdelingshoofd bij de gemeente maar kreeg de kans om coördinator 
duurzaamheid te worden. “Daardoor werk ik nu op de afdeling waar ik eerder leiding aan gaf”, 
vertelt hij lachend. Duurzaamheid was vanaf dat moment zijn thema. “In 2007 hebben de vijf 
Waddeneilanden raadsbreed de ambitie vastgesteld om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het 
gebied van duurzame energie en water. Op Ameland werd destijds ook burgemeester Albert de 
Hoop benoemd, een man met een enorme innerlijke motivatie om de verduurzaming te versnellen. 
Een bestuurder met zo’n drive als De Hoop heb je nodig om echt meters te maken. En je hebt 
natuurlijk ambtenaren nodig die dezelfde passie hebben. Daarnaast moet van je directie een 
beetje ruimte krijgen. Aan die randvoorwaarden is op Ameland voldaan.”

Luc ziet het als zijn kracht om tussen de partijen te opereren. “Soms moet je risico´s durven nemen, de 
wethouders en de gemeenteraad moet je een paar keer per jaar meenemen in je verhaal. Tussen 
die momenten is het belangrijk de vrije ruimte te benutten. Vooral niet overal formeel toestemming 
voor vragen. Waar de vis zit gooi je een hengel uit!” Luc is van het proces, het meenemen van 
partners en vooral van het goed luisteren naar wat ze willen. 

De duurzaamheidsambitie op Ameland begon in 2007, maar de versnelling kwam pas een aantal 
jaren later. Durk Veenema van het vliegveld Ameland herinnert zich hoe hij acht jaar geleden de 
burgemeester mocht rondvliegen boven de Waddenzee. Hij vloog ook over het zonnepark op het 
Duitse Waddeneiland Borkum, toen al een groot park dat prachtig te zien was vanuit de lucht. 

1
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Toen de burgemeester iets later op vakantie was in Frankrijk, zag hij ook daar overal zonneparken 
verschijnen. “Dat kunnen wij ook!”, dacht hij.

Lokale stroom lokaal verhandelen
Zonnepark Ameland ligt er inmiddels en draait op volle toeren. Met twee collega’s pakte Luc 
destijds de kaart erbij en bedacht drie eisen: 1) minimaal tien hectare, want dat is genoeg ruimte 
voor zonnepanelen om alle inwoners van energie te voorzien, 2) alleen gemeentegrond, want 
dat is waarschijnlijk goedkoper en je bent eigen baas en 3) liefst grond met zo weinig mogelijk 
natuurwetgeving, want dat gaat sneller. Al snel kwamen ze uit op het vliegveld. Grond met een 
minimale grasopbrengst, waarvan de boeren alleen gebruik maken om hun mestboekhouding 
rond te krijgen. Daarna werd een lijstje gemaakt: welke wettelijke restricties zijn er als we het gebied 
willen gebruiken als zonnepark en met welke partijen krijgen we in elk geval te maken? 

Collega Jacob Dijkstra had al snel een indicatieve businesscase gemaakt. Daarin werd het 
zonnepark gecombineerd met 45 methaanbrandstofcellen en werd voor het gehele project een 
subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds was echter van mening dat hier 
sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Laat nu net een inwoner van Amsterdam een 
zomerhuis op Ameland hebben én gespecialiseerd zijn in staatssteunrecht. Hij kon de juristen van 
het Waddenfonds ervan overtuigen dat staatssteun niet aan de orde was. Toen kon de subsidie 
verstrekt worden. Van de benodigde 7 miljoen euro ontving Ameland in totaal drie miljoen aan 
subsidie. Het grootste deel daarvan kwam uit het Waddenfonds; de provincie Friesland deed mee 
voor ongeveer vier ton. 

Ook Johan Kiewiet van de Amelander Energie Coöperatie (AEC) wilde graag meedoen. De 
coöperatie bedacht een slim plan om zoveel mogelijk lokale eigenaren aan te trekken. Hoe minder 
obligaties in het zonnepark bewoners wilden afnemen, hoe hoger men kwam op de wachtlijst! 
Binnen drie weken waren alle 80 obligaties uitgegeven. Twee partijen die in hun eentje de helft 
wilden opkopen, kregen zo uiteindelijk niets.

“De gemeente Ameland was en is aandeelhouder van Eneco en dus was het logisch 
om met hen te praten. De mensen van Eneco wilden het project echter meteen naar 
zich toe trekken. Toen hebben wij gezegd: zie het als een auto. De gemeente zit aan het 
stuur en jullie op de achterbank. Als je braaf bent mag je straks op de voorbank bank 
komen zitten. Maar achter het stuur kom je niet.”

Al tijdens de planvorming spraken Luc en Jacob met mensen van Eneco over het zonnepark. De 
gemeente vroeg de energieleverancier of ze ook mee wilden doen. Het eerste gesprek was in 
Zwolle, herinnert Luc zich. “De gemeente Ameland was en is aandeelhouder van Eneco en dus was 
het logisch om met hen te praten. De mensen van Eneco wilden het project echter meteen naar 
zich toe trekken. Toen hebben wij gezegd: zie het als een auto. De gemeente zit aan het stuur en 
jullie op de achterbank. Als je braaf bent mag je straks op de voorbank bank komen zitten. Maar 
achter het stuur kom je niet.” Dat was schrikken. We hebben er nog altijd veel lol om. Het avontuur 
heeft Eneco geleerd dat ze projecten echt beter samen met andere partijen kunnen realiseren.”

Stap voor stap ontstond zo een bijzonder consortium: burgers verenigd in een energiecoöperatie, 
een van de kleinste gemeenten van Nederland en een multinational. De coöperatie is goed in het 
creëren van draagvlak, de gemeente is goed met vergunningen en Eneco is goed in de techniek. 
Na twee jaar is de samenwerkingsvorm gestold in een BV met drie aandeelhouders. Onderling 
maakten ze de afspraak geen uren aan elkaar door te berekenen. Eneco krijgt nu voor vijf jaar het 
recht op de stroom. Daarna wordt dat recht wellicht overdragen aan AEC. “Het is toch het mooiste 
om onze lokale stroom lokaal te verhandelen”, zegt Luc.

Wij houden niet van kletsen maar van zelf doen 
Waarom lukt het Ameland om te versnellen waar andere regio´s in Nederland maar moeizaam uit 
de startblokken komen? Volgens Luc zit het geheim in een aantal kenmerken. Als eerste voelt de 
samenwerkingsvorm van een coöperatie gewoon goed. Amelanders kennen die vorm al jaren. 
Niet alleen in de landbouw, maar ook Klein Vaarwater, een grote recreatieonderneming met 3500 
bedden, is een lokale coöperatie. 
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Jaarlijks levert elk aandeel een goed dividend op. De samenwerkingsvorm past ook bij de aard van 
de eilanders. Amelanders zijn autonoom en trots. Ze willen het liefst alles zelf doen. “Wij houden niet 
van kletsen, maar van zelf doen!” 

Een andere reden voor het succes is dat iedereen ervan doordrongen is dat rust, natuur en landschap 
samen de kurk vormen waar de eilandeconomie op drijft. Honderd procent hernieuwbare energie 
past heel mooi bij dat imago. Het zonnepark en de andere duurzame projecten op het eiland 
trekken per jaar een paar honderd extra mensen naar het eiland. Dat kunnen er veel meer worden 
als er nog meer pilots rond schone energie komen. Of Amelanders veel op hebben met het 
klimaatakkoord van Parijs is de vraag. Voor hen is de aantrekkelijkheid van het eiland voor toeristen 
een veel directere motivator.
Ten slotte ligt een deel van het succes ook besloten in de houding van de betrokken partijen. Alle 
partners pakken de specifieke rol waarin ze zelf goed zijn en gunnen de ander de ruimte. 

Hoe meer mensen met een persoonlijke drive hoe beter
Gevraagd naar zijn eigen drive bekent Luc weinig op te hebben met ´geitenwollensokken-
duurzaamheid´. Zijn passie ligt heel dichtbij; hij wil het zijn kinderen mogelijk maken om in een 
mooie en gezonde en veilige omgeving op te groeien. Dat gaat om veel meer dan natuurschoon, 
zegt Luc. “Duurzaamheid is een belangrijke noemer om kennispartijen en onderzoekers naar het 
eiland te krijgen. Daarmee zetten we de ramen open en brengen we wat differentiatie in de 
beroepssamenstelling. Dat is goed voor de verbreding van de economie en het heeft een positief 
effect op de gehele sociaal-maatsschappelijke leefomgeving.”

De partners van de vaste wal kwamen stap voor stap. Behalve met Eneco had de gemeente 
Ameland al convenantafspraken met de NAM en GasTerra. In 2010 is Philips daarbij gekomen en 
vanaf 2017 ook Liander, EnTranCe/Hanzehogeschool en TNO. Deze bedrijven zien het eiland al als 
pilotgebied voor nieuwe technische toepassingen die ook interessant zijn voor het vasteland. De 
partners hebben gezamenlijk het doel om op Ameland qua duurzaamheid steeds 15-20 jaar voor 
te lopen op de rest van Nederland. Op 13 juni 2017 is het convenant Duurzaam Ameland weer voor 
een aantal jaren vernieuwd en kreeg het project onder andere via het NOS Journaal veel extra 
bekendheid. Ook andere bedrijven willen nu aansluiten. 

Een van de belangrijkste uitdagingen van Ameland (en overigens ook van de rest van Nederland) 
is een volledig duurzame warmtevoorziening. De convenantpartners van Duurzaam Ameland 
hebben de totale energievraag van het eiland opgedeeld in vier boxen: eilandbewoners, toeristen, 
veerboot en industrie. Per box kijken ze met betrokken spelers naar nieuwe mogelijkheden. 
Uitgangspunt is dat nieuwe initiatieven voor duurzame energieopwekking alleen mogelijk zijn als 
de betrokkenen het zelf ook graag willen. Met çharrettes als werkvorm organiseren ze per dorp het 
gesprek over wat de volgende stappen zijn. Daarbij speelt bijvoorbeeld de vraag of er wel of geen 
windmolens kunnen komen. Het bestuurlijke antwoord is dat dit niet mag in het Waddengebied, 
maar met coöperatieve eigenaren zou het zomaar een aantrekkelijke optie kunnen zijn.

“Hoe meer mensen meedoen hoe beter. Een sterke persoonlijke drive van betrokken 
personen is de basis. Mensen die niets willen, hoeven ook niets.”

Een mooi voorbeeld van wat de Amelander werkwijze op kan leveren is het grootschalig 
introduceren van hybride warmtepompen op het eiland. Inmiddels zijn er al zo’n 85 geïnstalleerd en 
daar komen er op korte termijn nog vijftig bij. Dit lukt omdat gestart is met alle partners aan tafel en 
omdat daarna een heldere taakverdeling is gemaakt. De gemeente helpt met subsidie, de lokale 
installateurs maken offertes, Gasterra gaf extra premie omdat ze per type locatie praktijktesten met 
de warmtepompen wilde doen. En de studenten van de Hanzehogeschool meten vervolgens de 
lokale prestaties per apparaat, om te kijken of deze ook in de zoute wind hun prestaties nog blijven 
leveren. 

Ondernemers die meedoen met duurzaam Ameland krijgen een mooi bord om in hun bedrijf aan 
de muur te hangen. “Hoe meer mensen meedoen hoe beter. Een sterke persoonlijke drive van 
betrokken personen is de basis. Mensen die niets willen, hoeven ook niets.” 
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De valkuil is om als overheid te zeggen hoe het moet 
Een belemmering voor de energietransitie die met name Den Haag zou moeten wegnemen is 
volgens Luc de huidige wetgeving rond elektriciteit en gas. Sommige technische toepassingen 
mogen nu nog niet of worden door wetgeving ontmoedigd. “Twee keer belasting betalen over 
teveel opwekte zonnestroom op je eigen dak begrijpt niemand.”
Daarnaast weet Luc nog wel een belangrijke valkuil. “De overheid heeft heel sterk de neiging 
om zelf te zeggen hoe het moet. Maar dat duwt mensen in de weerstand. Laat mensen zelf 
oplossingen bedenken! Dit blijft een uitdaging, ook voor de gemeente. Wil je een zonnepark? Neem 
dan de bevolking, de grondeigenaren en de pachters vanaf het begin mee in de plannen. Dat 
is een voorwaarde voor opschaling. Benader iedereen persoonlijk, ook mensen die formeel geen 
belang hebben moeten in de gelegenheid zijn om mee te praten. Zorg er daarnaast voor dat alle 
besprekingen buiten het gemeentehuis plaatsvinden, het liefst in de kroeg of het dorpshuis. Ook de 
schaal van de oplossingen moet steeds heel lokaal zijn.” 

De droom van Luc van Tiggelen is dat Ameland een volledig circulaire economie krijgt. Elke ton afval 
die op het eiland kan worden hergebruikt hoeft niet naar het vasteland te worden getransporteerd. 
Energie ziet hij als de belangrijkste aanjager van de circulariteit. Onderdeel van zijn droom is ook 
dat steeds meer eilanders er plezier in hebben om mee te doen. In de kroeg moet het ook over de 
circulaire economie van het eiland gaan. “De patatboer test gelukkig al welke afbreekbare bakjes 
geschikt zijn voor de mayonaise.” Informeel pragmatisme is voor Luc de basis voor succes, met de 
voetbalkantine en de kroeg als broedplaats. “De verschillende sporen van Duurzaam Ameland 
gaan steeds meer bij elkaar komen. Door je eigen dromen te delen, door zoveel mogelijk mensen 
mee te laten doen en door zelf te doen waar je goed in bent.” 

Zonnepark op Ameland
Beeld: Kees van Veen
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DE NIEUWE AFSLUITDIJK ALS COPRODUCTIE 
VAN RWS EN REGIO

Bij grote infrastructurele projecten moet vaak een balans gevonden worden tussen belangen 
van de sector (Rijkswaterstaat = RWS) en die van het gebied (regio). Dat leidt in veel gevallen 
tot een smeltkroes aan disciplines, fondsen en verantwoordelijkheden in 1 projectorganisatie. Bij 
de noodzakelijke opknapbeurt voor de Afsluitdijk is er nu eens niet voor dat model gekozen. Er is 
namelijk geknipt en geplakt. Geknipt is er door twee projectorganisaties voor De Nieuwe Afsluitdijk 
(DNA) te formeren. Geplakt is er door daarboven één gezamenlijke stuurgroep in te stellen. Is deze 
werkwijze van ‘doe waar je goed in bent en stem af met de ander’ het nieuwe co-creëren?

We spreken in Kornwerderzand over De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) met Tjalling Dijkstra, een 
rechtdoorzee-Fries, die geboren is in Oudega (Sm) en zijn opleiding volgde aan de Thorbecke 
Academie. Hij is specialist in gebiedsontwikkeling en heeft veel ervaring met ruimtelijke ontwikkeling 
en vastgoed. Ook is hij goed thuis in proces- en projectmanagement. Niet zo gek dus dat ze hem 
benaderd hebben voor de klus van programmamanager DNA. Zijn opdrachtgevers zijn de provincies 
Noord-Holland en Friesland en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Zijn 
samenwerkingspartner is Rijkswaterstaat (RWS). Kort gezegd: RWS wil de waterveiligheid verbeteren, 
DNA wil vooral de regio ontwikkelen. Waar gaat het om?

Werken aan waterveiligheid kan zoveel méér opleveren
In 2006 besluit de minister van Infrastructuur en Milieu dat de Afsluitdijk uit 1932, aangelegd om 
Nederland tegen overstroming te beschermen, aan een opknapbeurt toe is. De dijk is eigenlijk te 
laag, kruin en talud zijn onvoldoende erosiebestendig en de spuisluizen voldoen niet meer aan de 
normen. Een in 2007 uitgeschreven prijsvraag levert prachtige ontwerpvoorstellen voor de Afsluitdijk 
op. Maar de tijdgeest slaat om. Veel van de mooie ontwerpideeën zijn duur. De combinatie van 
crisis, Rutte I en een discussie over kerntaken, brengt RWS na 2007 terug naar haar corebusiness 
van waterveiligheid en watermanagement. Maar de regio rondom de Afsluitdijk heeft zo ook haar 
wensen en ambities. Kansen om het gebied te versterken lijken in rook op te gaan. De betrokken 
provincies en gemeenten willen graag dat de gebiedsambities boven tafel blijven. Er volgt veel 
overleg. RWS nodigt de regio uit om met voorstellen te komen voor gebiedsontwikkeling. Dat leidt 
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tot een memorabel moment in december 2011. RWS en de regio maken een bestuursovereenkomst 
waarin ze afspreken om schouder aan schouder te gaan werken aan een veilige en mooie Afsluitdijk. 
Het ministerie stelt bovendien een financiële bijdrage in regionale projecten in het vooruitzicht. 
Vanaf dat moment wordt de waterveiligheidsopgave, waar het rijk verantwoordelijk voor is, op 
een bijzondere wijze gecombineerd met gebiedsopgaven, waar de regio verantwoordelijk voor is. 
Denk bij dat laatste aan het verzilveren van kansen op het vlak van natuur, energie en economie. 
Ze staan allemaal beschreven in een Regionale Ambitieagenda.

“Door die concrete projecten om de omgeving van de Afsluitdijk te versterken, ontstaat 
een veel interessanter verhaal over heden, verleden en toekomst van het hele gebied 
dan een verhaal dat alleen gaat over onderhoud en beheer van een dijk.”

Next step is het maken van een uitvoeringsprogramma met marsroute en deadlines voor projecten. 
Die strakke deadlines van RWS helpen om druk te zetten op het tempo van besluitvorming in de 
regio. En omgekeerd ook. De regio krijgt tot 2014 de tijd om met projecten te komen die een 
directe planologische relatie hebben met de Afsluitdijk. En dat lukt! Tjalling: ‘Door die concrete 
projecten om de omgeving van de Afsluitdijk te versterken, ontstaat een veel interessanter verhaal 
over heden, verleden en toekomst van het hele gebied dan een verhaal dat alleen gaat over 
onderhoud en beheer van een dijk.’ Ook de minister is blij met deze uitkomst. Ze kan nu een breder 
verhaal uitdragen. Een illustratieve anekdote over de kanteling in het denken is dat de minister 
sprak op een waterveiligheidscongres met een foto van het DNA-plan voor de Vismigratierivier van 
de Afsluitdijk achter haar op de wand geprojecteerd. 

Hoe voorkom je dat bedrijfsculturen met elkaar botsen?
Agenda en programma vormen de basis voor een samenwerkingsovereenkomst. De oplossing 
om mogelijke wrijving binnen één projectorganisatie te voorkomen, (b)lijkt om twee afzonderlijke 
projectorganisaties in te richten. De ene projectorganisatie van RWS focust zich op waterveiligheid en 
het vergroten van de afvoercapaciteit. De andere projectorganisatie, die Tjalling leidt, concentreert 
zich op gebiedsopgaven rond duurzame energie, natuur, economie, ruimtelijke kwaliteit, recreatie 
en toerisme. In een gezamenlijke stuurgroep onder leiding van de Directeur-Generaal van RWS 
komen beide sporen samen en wordt de voortgang bestuurlijk afgestemd. Op het niveau van het 
interne opdrachtgeverschap spreken de counterparts Jan Doornbos (Opgavemanager provincie 
Fryslân) en Joost van den Beek (projectmanager RWS) elkaar regelmatig. En op werkvloerniveau is 
men vaak gezamenlijk concreet aan de slag. ‘De hoofdrolspelers doen nu de dingen waar zij goed 
in zijn en laten de ander -ondanks de onderlinge cultuurverschillen- zoveel mogelijk in zijn waarde. 
Wij hebben verstand van gebiedsontwikkeling’, zegt Tjalling, ‘en zij van waterveiligheid.’

Naar een duurzame, leuke en innovatieve Afsluitdijk waar mensen speciaal voor omrijden
Een voorbeeld van een DNA-project is de Vismigratierivier van zo’n 55 miljoen euro, die er komt. 
‘RWS wil dan wel de dijk als primaire waterkering aanpakken, maar het eerste wat de regio vraagt 
is of er een gat in mag’, zegt Tjalling. Daar hikte men in het begin uiteraard tegenaan en het vergde 
een behoorlijke inspanning om het maximaal haalbare te halen. 

Of neem een ander DNA-project: het oppoetsen van de iconische betekenis van de Afsluitdijk. ‘Al 
jaren trekt het Monument op de Afsluitdijk zonder reclame of beleid zo’n 300.000 bezoekers per 
jaar, maar meer dan een reguliere lunch kun je er nu niet krijgen. De toeristische potentie van de 
dijk – nationaal en internationaal -  is fors. Daarom wilden we een aansprekend ‘beleefcentrum’ 
op de Afsluitdijk.’ Het Monument en omgeving was te klein en is meer gericht op een kort verblijf 
van bezoekers; meer dan upgrade zit er daar niet in. De provincie Fryslân/DNA heeft daarom als 
aanvulling én voor een langer verblijf van bezoekers het Afsluitdijk Wadden Center (AWC) laten 
bouwen, waar het hele verhaal over de Afsluitdijk wordt getoond en vermarkt. Monument en 
AWC versterken elkaar, waardoor de Afsluitdijk en het gebied er om heen er van profiteren. De 
exploitatie van het AWC ligt in handen van commerciële partners. De Afsluitdijk rekent nu op veel 
meer dan 300.000 bezoekers per jaar. Het bezoekerscentrum moet economische spin off in de 
regio opleveren en is een belangrijk onderdeel van het nieuwe verdienmodel voor de Afsluitdijk. 
‘Vergelijk het met de brug bij Millau in Frankrijk, waar mensen ook speciaal voor omrijden. Dat zou 
hier ook kunnen’, zegt Tjalling.  
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Maar ziet hij ook beren op de weg?
Zijn grootste frustratie in de afgelopen jaren is complexe regelgeving met tegenstrijdige belangen. 
Hij zou graag zien dat wanneer partijen het eens zijn over wat ze willen, de uitvoering wat vlotter 
gaat zonder gedoe over details en regels. Als voorbeeld noemt hij het plan voor een duurzame 
getijdencentrale in de Afsluitdijk. Dat is goed uit oogpunt van innovatiebeleid en een duurzame 
energievoorziening. In Den Oever zit een bedrijf dat windmolens voor onder water maakt. Hij zou 
er graag 18 willen plaatsen bij Kornwerderzand. Dat is goed voor de regionale werkgelegenheid. 
Maar in de uitvoering loop je tegen tegenstrijdige regelgeving.  RWS, regio en de initiatiefnemers 
zoeken samen naar oplossingen. ‘Onze samenwerking maakt dat we elkaar sneller vinden. Maar 
het blijft vervelend dat je plannen om de leefomgeving te verduurzamen soms gefrustreerd lijken 
te worden door andere regelgeving.  Misschien zijn we soms om juridische redenen teveel bezig 
met de toetsing aan regels in plaats van te kijken naar de doelen die erachter liggen. Je moet dan 
wel doorzetten, praten als Brugman, bedrijven die dreigen te stagneren bij ‘poortjes’ helpen en 
soms met bestuurders zoeken naar maximale ruimte binnen de regelgeving’, zegt Tjalling. Want die 
ruimte is er volgens hem meestal wel, mits je goed kunt uitleggen wat redeneringen en afwegingen 
zijn geweest. 

De Nieuwe Afsluitdijk als entree van Noord-Nederland
En 2018? Tjalling Dijkstra ziet de Nieuwe Afsluitdijk als oprijlaan voor Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018. De dijk zal het verhaal van Nederland als waterland vertellen. Zoals het verhaal 
over het IJsselmeer als grootste zoetwaterbekken van West-Europa. Ook wordt DNA gepresenteerd 
als  internationale showcase voor waterveiligheid, klimaatadaptie en gebiedsontwikkeling. ‘Er 
komen nu al veel deskundigen van over de hele wereld hier kijken wat we doen en hoe wij het 
doen. Ik verwacht er nog meer uit bijvoorbeeld China, Indonesië en Thailand. Die landen kampen 
met ernstige gevolgen van klimaatverandering’, zegt Tjalling. ‘Wij willen laten zien hoe je niet alleen 
de omgeving veiliger kunt maken maar de omgeving ook economisch sterker kunt maken. Ons 
regionale programma kan bijna 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen creëren.’
Tijdens Leeuwarden 2018 kunnen excursies naar de Afsluitdijk een vast onderdeel van het 
programma zijn. Om die reden moet het Afsluitdijk Wadden Center in 2018 klaar zijn. Ook een 
Europese samenkomst over internationale waterambities, is in zijn ogen een interessante optie. 
Helaas duurt het tot na 2020 voordat de Vismigratierivier klaar is. Hoe mooi zou opening in het jaar 
2018 zijn geweest. 

Wat heeft bijgedragen aan het succes?
Persoonlijk denkt hij dat de kracht van de LAT-relatie van RWS en regio hier vooral te maken heeft 
met de maatschappelijke relevantie van wat ze doen. ‘Zorg voor waterveiligheid en geef de regio 
de ruimte, waardoor het totaal sterker wordt en iedereen energie krijgt en graag wil meedoen.’ 
De knip qua projectorganisatie is voor sommige onderdelen zeker een sleutel tot succes geweest. 
Maar partijen moeten op hun domein dan wel hun verantwoordelijkheid nemen. Hanteer een 
gezamenlijke focus en ga niet naar elkaar wijzen. Ook de aanwezigheid van bestuurders die hun 
nek durven uit te steken en buiten hun eigen portefeuille denken, speelt een grote rol. En niet op 
de laatste plaats de mensen op de werkvloer, die oog hebben voor samenhang en samenwerking. 
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de IJsselmeervisie zouden volgens Tjalling deze wijze van 
opereren kunnen omarmen. 

Tot slot vindt hij het belangrijk om vraagstukken altijd te benaderen vanuit de invalshoek van het 
gebied en de mensen die het aangaat. De overheid mag dan wel van alles in laagjes hebben 
opgeknipt (opdat ieder kan doen waar hij of zij goed in is), voor de burger blijft het één en dezelfde 
leefomgeving. Het is daarom in zijn visie ook niet zo belangrijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Het 
gaat erom dat de overheid samen met partners aan de slag gaat om verandering te verwezenlijken. 
‘Er ontstaat naar mijn ervaring vanzelf energie bij de mensen zolang de inhoud maar goed is. Want 
inhoud inspireert en boeit, inhoud zet mensen in beweging.’
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DUISTERNIS ALS OMGEVINGSKWALITEIT VAN 
NOORD-NEDERLAND

‘Feel the Night’ is een initiatief van architecte Nynke Rixt Jukema. Zij vecht voor de schoonheid van 
de nacht en het beschermen van stilte en duisternis als unieke attractie van Noord-Nederland. Haar 
initiatief is geadopteerd door het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’. Zo’n 43 partijen in het 
Noorden hebben met elkaar afgesproken om haar droom om te zetten in projecten en concrete 
maatregelen. Wat maakt het dat de droom van Nynke nu werkelijkheid wordt? Hoe lukt het haar 
om de kwetsbare waarde van duisternis op de maatschappelijke agenda te krijgen? 

De sterrenhemel die gedurende de nacht in de stad zelden of nooit zichtbaar is vanwege 
lichtvervuiling, is in Noord-Nederland nog een gratis geschenk aan mens, plant en dier. De fascinatie 
van Nynke Rixt Jukema met de donkere hemel begint in het dorp Zwarte Haan aan de Friese kust van 
de Waddenzee. Zij groeit daar op en geniet van de sterren. Op een heldere nacht zijn er wel 3500 
sterren te zien. Jaren later – om precies te zijn op 19 oktober 2016 – is zij weer in Zwarte Haan, maar 
dan in gezelschap van vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, natuur- en milieufederaties, 
Nationale Parken, de Waddenzeehavens en andere partijen. Alle partijen ondertekenen daar de 
intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, gericht op behoud van de donkere 
nacht als kenmerkende gebiedskwaliteit van Noord-Nederland. Voordat het eindelijk zover is, 
heeft ze wel enkele teleurstellingen moeten slikken. We spreken Nynke, Femke van Akker (provincie 
Friesland) en Titian Oterdoom (procesmanager) op 12 september jl. in Leeuwarden.

Tijdens haar studie in Delft wordt Nynke zich ervan bewust dat daar geen donkere nachten zijn. 
Ook tijdens de colleges aan de TU is alleen aandacht voor licht, niet voor duisternis. “Je leert er niet 
hoeveel invloed je hebt als ruimtemaker op donkerte en wat het belang daarvan is voor planten, 
dieren en mensen. Kinderen in de stad groeien op zonder ooit een heldere sterrenhemel te zien, 
kinderen hier in het Noorden zien elke avond iets bijzonders”, zegt ze. En duisternis is goed voor onze 
gezondheid. 
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Koester de donkere nacht als leidmotief voor ruimtelijke planning
Na haar afstuderen vestigt ze zich in Leeuwarden en besluit onderzoek te gaan doen naar duisternis 
als speciale attractie van Noord-Nederland. Ze krijgt een startstipendium van het Stimuleringsfonds 
voor de Architectuur om te onderzoeken hoe ze architecten bewust kan gaan maken van hun rol 
in de lichtvervuiling. Ongeveer in dezelfde periode loopt ze Jannewietske de Vries tegen het lijf, die 
dan als gedeputeerde in Friesland bezig is met het bidbook voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
2018. “Dat bidbook liep toen voor geen meter”, zegt Nynke. 
Samen met andere jonge ondernemers in de Blokshuispoort in Leeuwarden besluiten ze om het 
bidbook te gaan maken. Zelf neemt Nynke het onderdeel ‘ruimte’ voor haar rekening. Ze wil 
Friesland op de kaart zetten als donkerste provincie van Nederland als contrast tegen concurrent 
Lichtstad Eindhoven, die ook om de prijs van Culturele Hoofdstad strijdt. Ze steekt al haar passie, 
tijd, relaties en energie in dit bijzondere verhaal. Wat volgt is een grote én onverwachte deceptie. 
Haar idee wordt niet gehonoreerd. De besluitvormers zien stilte en duisternis niet als leidend thema 
dat sterk genoeg is om veel bezoekers te trekken. “Hoe kan je nu stilte verkopen wanneer je veel 
bezoekers wil trekken?” Haar teleurstelling over dit besluit is groot, ze is een illusie armer en moet 
haar werk als architect weer oppakken. 

Zoek na tegenslag nieuwe partners
Korte tijd later staat echter het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ (PRW) voor haar 
deur. In dit programma wordt gewerkt aan natuurherstel en aan transities naar een duurzaam 
economisch medegebruik in de Waddenzee. Tal van partijen zetten zich via het PRW in voor dit 
unieke Werelderfgoed, zoals de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, 
Rijkswaterstaat, de Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), de drie 
Waddenprovincies én gebruikers van het Wad. Het PRW ziet wel wat in adoptie van de droom van 
Nynke. Samen met Titian Oterdoom giet ze haar idee in de vorm van een gezamenlijke verkenning 
van PRW en Stichting Feel the Night naar een Dark Sky Park Waddengebied, dat duisternis als 
kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee zal vergroten. 

De Stichting Feel the Night is door Nynke opgericht om zoveel mogelijk mensen via de 
weg van grote en kleine culturele evenementen te kunnen wijzen op de schoonheid van 
de nacht, op duisternis, vallende sterren en stilte. Aan de andere kant wil de stichting 
beleidsmakers beïnvloeden om na te gaan denken over lichthinder en om er voor te 
zorgen dat dat vermindert. Zie: www.feelthenight.eu

Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en 
waar mensen ’s nachts welkom zijn om van die duisternis te genieten. Een dergelijk park is 
onderdeel van het Dark Sky Places Programme van de International Dark Sky Organisation 
(IDA). Er zijn op dit moment al ruim 40 parken in de wereld. Bekend zijn Death Valley en de 
Grand Canyon in de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Galloway in Schotland. In Nederland 
zijn de Boschplaat  op Terschelling en het Lauwersmeer Dark Sky park. Zie: www.darksky.
org en www.darkskypark.nl. De samenwerking met de IDA voor het Waddenzeegebied is 
overigens beëindigd. De organisatie kon het gebied niet goed  categoriseren (“geen land 
en geen zee”) en ook stelden ze veel randvoorwaarden en verplichtingen. Vanwege de 
UNESCO-status is het Waddenzeegebied al ‘dichtgetimmerd’ met voorwaarden en regels. 

Er volgt in 2016 een periode van keihard werken, lobbyen en het uitdragen van de Dark Sky-
boodschap. In minder dan een half jaar tijd worden meer dan 40 partijen bereid gevonden om 
in oktober 2016 de hierboven genoemde intentieverklaring te ondertekenen. Iedereen wil ermee 
aan de slag. Het initiatief sluit aan bij diverse belangen én het past bij het gebied. Daarmee is een 
betekenisvol kader ontstaan. De opzet is nu dat een lichtexpert van PRW langs komt bij gemeenten 
en (haven-)bedrijven om te kijken wat er gedaan kan worden om de lichtuitstoot te verminderen. 
De tegenprestatie is dat de betreffende partij ook daadwerkelijk die maatregelen gaat uitvoeren 
en de beloning terugziet in kosten- en energiebesparingen.  

Blijf luisteren naar direct betrokkenen, ook als ze morrelen aan jouw droom
Feel the Night loopt nu als een trein en wordt uitgevoerd langs drie invalshoeken: bewustwording, 
beleving en beleid. Met name de beleving speelt een cruciale rol. Alle inzet leidt tot een variëteit aan 
concrete projecten, zoals nachttuinen, luistersessies met verhalen over nachtvlinders, sloepvaren 
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in het donker en zogenaamde ‘star barns’ als sterrenobservatiepunten in boerenschuren. Voor 
het maken van de eerste star barn in Nynke’s geboortedorp Zwarte Haan wordt een prijsvraag 
uitgeschreven onder jonge Friese architecten. De ontvangst van dit plan in het dorp laat ook de 
veranderende tijdgeest zien. Toen zij er woonde in haar jeugd, klaagde iedereen dat er niets te doen 
was. In de periode dat ze in Delft zat, zijn er veel nieuwe inwoners komen wonen voor de rust en de 
stilte. Nu ze weer terug is en het plan voor de star barn concreet is, krijgt ze plots veel weerstand 
omdat de inwoners van het dorp vinden dat het niet te druk moet worden met barnbezoekers en 
hun auto’s. Het leert haar om altijd van onderop te blijven denken en rekening te houden met de 
wensen van de lokale bevolking. Ze realiseert zich dat ze bij het uitwerken van het concept van de 
star barn onwillekeurig toch een top-down positie heeft ingenomen, alsof zij wel kan bedenken wat 
goed is voor het dorp.    

“Duisternis”, zegt Nynke, “is bij uitstek iets dat je samen creëert. Je hebt elkaar immers nodig om 
de nacht donker te doen zijn, om alle lichten uit te doen. Het gaat ook om de hele nachtbeleving, 
inclusief het ervaren van de dieren die ’s nachts wakker zijn.” Ze betreurt het dat bepaalde sectoren 
in onze samenleving zo subsidie-gedreven zijn. Dat geldt zeker voor het vergoeden van de kosten 
voor het beschermen van zachte waarden in onze samenleving, zoals donkerte en stilte. Aan die 
zaken zit geen te monetariseren waarde vast. Net als bij frisse lucht of vrij uitzicht. Om voor subsidie 
in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan zoveel voorwaarden dat innovatie behoorlijk 
geremd wordt. Dat prikkelt anderzijds wel om projecten te realiseren zonder financiële hulp uit het Huis 
van Thorbecke. Denk aan sponsoring door dorpen of de inzet van ambassadeurs uit de bestuurlijke 
omgeving. Terugblikkend heeft de (teleurstellende) ervaring met het bidbook van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad er wel aan bijgedragen dat de uitgewerkte projectplannen samen met het 
programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ in versneld tempo konden worden opgepakt.   

Blijf staan voor je idealen en laat je niet uit het veld slaan
Na een behoorlijke dip vorig jaar, is haar vertrouwen weer terug. Dat is vooral te danken aan het 
succes van de breed gedragen intentieverklaring. Ze gelooft er in om met hart en ziel aan goede 
ideeën te werken, maar realiseert zich ook dat dit kwetsbaar is. Gelukkig viel na de valse start bij 
Leeuwarden2018 het kwartje goed bij het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’. “Maar Friezen 
kunnen je ook doodknuffelen. Ik ben dan al snel de knuffelarchitecte in een gezelschap mannen, 
zeg maar het leuke meisje of de ‘Ali B. van de Waddenzee’. Ik ben vereerd om bij de selectie 
van 15 Noordelijke landmakers te zitten en wil graag betrokken zijn bij de expositie in Leeuwarden 
volgend jaar, maar mochten zij willen gaan pronken met mijn veren, dan zal mij ik niet de kaas van 
het brood laten eten.” Ze is dus niet alleen niet bang voor de nacht. 

Nachtscan van Leeuwarden
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JOOP MULDER CREËERT EEN SENSE OF PLACE 
IN NOORD-NEDERLAND

Joop Mulder is de bedenker en stamvader van Oerol. Tijdens dit jaarlijkse culturele festival op 
Terschelling is ‘de ziel van de plek´ de basis voor elk locatietheater. Na 35 jaar begint hij nu met 
kunst tegen de krimp op het vaste land. Het wordt één van de dragers van Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018. Hoe kan het dat alles wat hij vastpakt vleugels krijgt en grote groepen in de 
samenleving inspireert? Wat doet hij anders en waarom? Joop Mulder neemt ons mee in zijn passie 
voor de ziel van de plek. 

Op de HBS was Joop Mulder goed in wiskunde, maar zijn passie lag elders. Van zijn vader Johan, 
actief lid van de KVP, mocht hij niet naar kunstacademie. Hij begon daarom maar in een kroeg op 
Terschelling. Joop leerde als kroegbaas te denken in economische modellen. “De kroeg liep goed, 
maar ik had nou eenmaal meer interesse in cultuur dan in bier. Hoe kunnen mensen dit eiland 
anders gaan ervaren dan aan de bar?” Joop investeerde al snel het geld van de kroeg in zijn 
passie, Oerol. Voor hem was het festival een manier om de plekken op het eiland ook cultureel tot 
de verbeelding te laten spreken. “Ik was altijd heel streng, de plek stond centraal, elke voorstelling 
moest daar vanuit gaan. Zo ontstond het landschapstheater. Het eiland als podium moest meer 
diepgang krijgen. Het stuk moest altijd alleen op die plek kunnen worden uitgevoerd, theater aan 
de plek ontleend.” 

Zo werd Oerol een aansprekende mix van cultuur en economie, stevig geworteld in de plek. “Cultuur 
economie zorgt dat mensen hier willen blijven en de economie volhoudbaar wordt. Hou het lokaal 
en blijf dichtbij de integriteit die de kunst teweeg brengt. Overspoel de inwoners niet, zorg dat ze 
het festival blijven koesteren. Betrek de bevolking bij alles wat je doet!” Op Terschelling bedacht hij 
daarom voor de eilanders onder andere een rock ´n roll festival. Een gezamenlijke beloning na het 
seizoen van drukte en moderne kunst.

Eigenlijk moeten we veel trotser zijn op ons landschap
De gedachtegang achter Oerol heeft Joop nu meegenomen naar de kust van Friesland en Groningen. 
Door aandacht voor de omgeving gaan mensen zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen 
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voor de kwaliteiten. “Dat is het Sense of Place gevoel. Eigenlijk moeten we veel trotser zijn op ons 
landschap. De eerste dijken, de eerste deltawerken, de eerste polders en sluisjes waren allemaal 
hier! Wij waren hier de eerste landmakers. We hebben de Middelzee drooggelegd.” Sense of Place 
gaat over mapping de landscape en het zichtbaar maken van de schoonheid. “Zorg dat mensen 
niet meer alleen van A naar B fietsen met de kop naar de beneden. De culturele accenten in het 
landschap moeten mensen verleiden om zich heen te gaan kijken.” 

Een mooi project is het landschapskunstproject Dijk van een Wijf van Nienke Brokke. Een 100 meter 
lange en bij de schouders 20 meter hoge dame van gras en klei, die bevallig op de dijk bij Holwerd 
moet komen te liggen. “We zijn onze dijken enorm aan het innoveren. Ze worden steeds zachter 
en toch sterker. We maken tegenwoordig met flauwere taluds de dijken overslagbestendig. Stenen 
eraf maar toch beter bestand tegen een doorbraak. Dijk van een Wijf wordt een internationaal  
icoon waarmee we het verhaal van de zachtere dijken kunnen vertellen. Het zou toch belachelijk 
zijn om een paar miljard zeer innovatief te investeren, zonder te vertellen waarom. Nergens in de 
wereld hebben ze zo´n innovatieve dijk van 180 km lang.” 

“Ik geef mensen een handreiking om een binding met het landschap te krijgen.” 

Joop wordt vaak gevraagd of hij met Sense of Place niet eigenlijk de klok stil wil zetten. “Nee ik 
zet mensen een bril op. Daardoor gaan ze beter kijken. Ik geef mensen een handreiking om een 
binding met het landschap te krijgen.” Sense of Place is in vier jaar tijd een drager geworden voor 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. “Maar veel deuren zijn ook dicht gegaan hoor, niet alles 
lukt, je moet teleurstellingen kunnen verdragen.”

Kunst is leren ontwerpen met weerstand en tegenargumenten
In het krimpdorp Wierum wilde men weer iets te doen hebben. Men dacht aan een klein strandje 
achter de dijk in de Waddenzee. De kwelder kenmerkt zich hier echter door blubberwater, niet 
echt iets waar badgasten warm van worden. Joop stelde daarom een wandelpier voor langs 
de oude pier. Die pier mocht niet, maar wel als hij de oude kwelder zou beschermen tegen het 
wassende water. Hij wilde een bouwsel als uitzichtplatform aan het eind. Ook dat mocht niet, daar 
in de buurt van de Grote Slenk. Alleen waddenwachtposten mogen op het wad, dus dat werd 
formeel de nieuwe bestemming van het bouwsel!  Het hele dorp is nu gelukkig. Ook Rijkswaterstaat 
en het Wetterskip zijn blij, want de pier heeft een aantal openingen en beschermt nu zowel de 
kwelder als de kwetsbare natuur.  “De kunst is om te leren ontwerpen met de weerstand en de 
tegenargumenten!”

Investeer in een lange termijneconomie
Volgens Joop zijn deze projecten veel effectiever tegen de krimp dan 1,2 miljard euro aan 
krimpbestrijding door de overheid. “Zet in op slow tourism. Denk niet aan rijen met bussen en 
souvenirshops. Doe het samen met B&B´s in de streek, met de fietsverhuurders, de lokale restaurantjes. 
Dan krijg je werk voor de LTS’ers van hier, in plaats van voor de hoger opgeleiden die voornamelijk 
in het westen wonen.” Het bewijs ziet hij in de houding van de inwoners. “Iedereen hier is blij met de 
initiatieven, want er gaat hier weer wat gebeuren. Alleen ‘Miep Typ’ uit Wassenaar hoor je klagen, 
want die was hier voor haar rust gekomen. Maar ja, wat wil je? Gunnen we elkaar het leven of 
gunnen we elkaar de rust?”

“Ook de ministeries van EZ en BZK moeten over de brug komen. Geen geld naar de 
adviesbureaus, maar naar de projecten! Durf in te zetten op een economie voor de 
lange termijn en zwicht niet voor korte termijn winsten. 

Financiering van de projecten moet volgens Joop vooral gaan via fondsen. Het Franse Nantes 
vindt hij in dat verband een mooi voorbeeld. De stad kreeg destijds €6 miljoen voor kunst. Een 
aantal jaar later is er veel minder werkeloosheid en krijgt de stad €8 miljoen inkomen per jaar uit 
toerisme. “Cultuur is volgens mij geen hobby-economie zoals de VVD wil doen geloven, maar een 
echte economie die leefbaarheid en perspectief biedt voor te toekomst”, betoogt Joop. “Ook de 
ministeries van EZ en BZK moeten over de brug komen. Geen geld naar de adviesbureaus, maar 
naar de projecten! Durf in te zetten op een economie voor de lange termijn en zwicht niet voor 
korte termijn winsten. De economie van Nederland is nu voor 80% gekoppeld aan scoren binnen 
vier jaar.” 
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Leer omdenken!
De Randstad wordt steeds meer één grote stad. Daarom is er ook één groot park nodig. Zorg dat je 
in dat park investeert. Maak het makkelijk om vanuit de Randstad de verschillende windstreken op 
te zoeken. “Naar het Noorden ga je voor rust, om te fietsen in het landschap, voor de cultuurhistorie. 
Wij leven hier in Nederland al eeuwen op de zeebodem en dat verhaal kun je hier komen beleven!” 
Hij wordt fel als het gaat over de nieuwe agendapunten van provinciebestuurders. “Nu komt toch 
weer dat oude plan op tafel van een hogesnelheidslijn naar het Noorden en het binnenhalen 
van meer datacenters. Dat soort ideeën gaan helemaal niet uit van de kracht van onze regio´s. 
Bestuurders moeten omdenken. Wees trots dat je een buitengebied bent, in plaats van jaloers te 
zijn op het westen.”

Volgens Joop is het van groot belang niet te blijven hangen in verongelijktheid dat het westen 
er met het geld van het Noorden vandoor zou gaan. Het is van belang minder de hand op te 
houden in Den Haag, dat is volgens hem oud denken. Probeer van het infuus van Den Haag af 
te komen. Provincies en bedrijven kunnen ook prima investeren in de regionale economie. Maak 
heldere businesscases en laat zien hoe de geldstromen lopen. Oerol is ook in dat verband een mooi 
voorbeeld. Het festival kreeg ieder jaar een half miljoen van de benodigde 4 miljoen euro uit Den 
Haag. “Maar dat geld betaalde Den Haag eigenlijk helemaal niet. Oerol levert €30 miljoen omzet 
op per jaar, waarvan via de BTW 20% naar Den Haag vloeit. Dat gaat dus om €6 miljoen in totaal, 
waardoor Oerol per jaar €5,5 miljoen aan Den Haag betaalt!” Leer omdenken, daar gaat het om 
volgens Joop. 

Een mooi voorbeeld hiervan is een van zijn meest recente projecten. Hij wil een iconische locatie 
maken in de duinen van Terschelling voor een filmfestival. Staatsbosbeer heeft daar een probleem 
omdat de heide vergrast en het afplaggen te duur is. Joop stelt voor om met de heideplaggen 
een groot kunstwerk te maken op locatie. Dit kan volgens hem voor de helft van de kosten, die het 
afvoeren van heideplaggen naar de verwerkingsinstallatie in Steenwijk met zich mee zou brengen. 
Nu kan dat nog niet, want de gelden zitten in verschillende potjes. Toch weet hij zeker dat het gaat 
lukken. In gesprek met de gemeente en Sylvo Thijssen van Staatsbosbeheer weet hij dat ze alle 
problemen in één keer op gaan lossen. Vergrassing van een waardevol heidegebied, geldgebrek 
voor afplaggen, geen goede locatie voor het filmfestival. “Als je alle afzonderlijke problemen 
samenbrengt en omdenkt is de oplossing eigenlijk heel simpel.” Recycling the landscape, hoe kun 
je urgenties voor verandering in het landschap met elkaar verbinden? Het heeft alleen tijd nodig 
voordat mensen mee gaan helpen het systeem te laten transformeren. 

Joop Mulder, 35 jaar Oerol is zijn wetenschap. Kunst en cultuur benut hij als economische motor voor 
het Noorden. Door steeds doelen van partijen te verbinden. Beginnend bij de noden en wensen 
van de lokale bevolking creëert hij gedeeld eigenaarschap en energie. Zijn vader heeft het helaas 
allemaal niet meer meegemaakt. Die overleed al in 1990. Wat zou hij vinden van de werken van 
zijn zoon? “Hij was nu wellicht toch ook wel trots op me geweest, ook vond hij vroeger mijn liefde 
voor kunst en cultuur maar niets. Mijn moeder zou hem in elk geval hebben gezegd: Ja Johan, zie 
je nou wel!”

Terp van de toekomst
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JAN ZIJLSTRA ZIET HOLWERD AAN ZEE

Een stoutmoedige doorbraak in de zeedijk verbindt straks de Waddenzee met het achterland en 
zorgt voor zeilboten aan de kade naast de kerk. Holwerd aan Zee moet leiden tot leefbaarheid, omzet 
en banen voor een oud Fries terpdorp, dat al kromp van 2000 naar 1600 zielen. Een economische 
kans voor zowel het dorp als de regio en een unieke kans voor natuur en landschap. Hoe is het 
mogelijk dat dit knotsgekke idee door iedereen wordt omarmt en dat het waarschijnlijk is dat de 
eeuwenlange strijd tegen het water in Holwerd wordt getransformeerd tot het omarmen van het 
water? Jan Zijlstra neemt ons mee in het avontuur dat vier mannen uit de streek samen aangingen. 

In oude geschriften van de Romeinen ging het al over Holwerd waar mensen op terpen woonden. 
De kerk lag zelfs in de 14e eeuw nog buitendijks. Holwerd werd zo geen vissersdorp, maar een heuse 
handelsstad die zaken deed via de Waddenzee. Toen er in 1580 een nieuwe zeedijk werd gemaakt 
veranderde dat. Holwerd lag binnendijks en wendde zijn rug richting zee. Als sinds de jaren tachtig 
van de vorige eeuw stonden er mensen op die Holwerd weer zijn verbinding met de zee wilden 
teruggeven. Toen de krimp stevig doorzette buitelden de plannen over elkaar heen om dat tij te 
keren. Toen in 2013 het zoveelste plan voor Holwerd werd gepresenteerd, was dit de trigger voor de 
gemeenschap om het heft in eigen hand te nemen. 

We gaan dit doen!
Vier mannen vormden een werkgroep. Boer Hessel Hiddema, supermarktondernemer Marco 
Verbeek, de man van Dorpsbelang Theo Broersma en de ´beleidsondernemer Wadden en 
Lauwersmeergebied´ Jan Zijlstra van de gemeente Dongeradeel. De werkgroep maakte een plan 
voor een Holwerd dat weer aan zee lag en ging ermee de boer op om alle belanghebbenden 
te vragen voor input. Jan Zijlstra vertelt: “We werden eerst vaak uitgelachten, maar onze houding 
was ´we gaan dit doen’. Omdat we nergens verstand van leken te hebben, wekten we wel veel 
sympathie bij mensen op. Anderen gingen ons daarom helpen. De eerste 10 gesprekken leidden weer 
tot 20 nieuwe en die weer tot 20 nieuwe. Clubs als de Waddenvereniging en de Vogelbescherming 
haakten met hun belangen snel aan de onze. Stakeholders werden zo shareholders, met 100% 
draagvlak tot gevolg.” 
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Normaal gesproken kan het niet. Je mag de dijk niet doorsteken. Water op een kwelderrug past niet 
en zout water willen de boeren niet. Hessel is echter de boer die juist ter hoogte van de beoogde 
dijkdoorbraak zijn land heeft. Zijn redenering is: “We hebben hier nu eenmaal verzilting. We hebben 
een mooi bedrijf met opvolgers. Maar wat hebben mijn kinderen aan een bedrijf in een spookdorp 
dat leegloopt? Ik ben bereid aan de kant te gaan voor de toekomst van deze regio. Zout water 
naar binnen via een doorvaarbare doorgang is een voorwaarde voor die toekomst. Natuur als 
buffergebied eromheen maakt het mogelijk voor collega’s om te blijven boeren.”

Het planproces is niet alledaags. Normaal gaat een gemeente met haar plannen naar een dorp 
en vraagt om reactie. Niet zelden leiden voorstellen voor verandering dan tot weerstand. Zo niet 
in Holwerd. “Hier is niemand tegen, want het voorstel is ontwikkeld door het dorp. Bij de eerste 
presentatie aan de gemeenschap kregen we alleen maar lof en applaus. De meest kritische vraag 
ging erover hoe lang ze voor de brug moeten wachten, als watersporttoeristen door zouden willen 
varen richting Dokkum!”  

Wie doet de eerste duit in de zak?
Inmiddels werkt de werkgroep intensief samen met de provincie Fryslân, andere regionale partners 
en verschillende ministeries om samen de plannen door te ontwikkelen. De grote uitdaging is 
om financiering voor de uitvoering rond te krijgen. Alle partijen die een belang hebben moeten 
gaan meebetalen. Dat is moeilijk, maar iedereen voelt dat het nodig is. Maatschappelijke druk 
helpt, maar heeft nog niet geleid tot een doorbraak. Het lijkt erop dat partijen op elkaar zitten te 
wachten. Wie is als eerste bereid om een serieuze duit in de zak te doen? In 2013 leek het erop dat 
het waterschap één van de eerste gegadigden zou zijn. Het Wetterskip moest toen namelijk op 
zoek naar een alternatief voor het 177 miljoen euro kostende gemaal bij het Lauwersmeer, dat niet 
doorging omdat het te duur werd. Holwerd bood een optie voor een alternatief gemaal op de 
plek waar de coupure in de zeedijk was voorzien. Deze investering van zo’n 35 miljoen euro zou dan 
gekoppeld kunnen worden aan een op termijn geplande dijkversterking en investeringen in natuur. 
Dijkgraaf Paul van Erkens was erg enthousiast over de meekoppelkansen en ook een gat in de dijk 
was geen probleem.  Een kunstwerk van beton en staal is namelijk sterker dan een dijk van klei. Jan 
Zijlstra ziet deze optie nog steeds wel zitten. 

“Daarnaast is er een fundamenteel verschil tussen overheden en de ondernemers uit het 
dorp. Overheden willen onzekerheden wegpoetsen. Ondernemers zijn juist bereid risico 
te nemen. Overheden willen begrijpelijkerwijs alles onderzoeken om precies te weten 
wat ze kunnen verwachten. Ze huren adviesbureaus in die naast oplossingen ook weer 
nieuwe vragen oproepen. Met alle (financiële) gevolgen van dien.”

Een andere partner die de uitvoering vlot zou kunnen trekken is de provincie. Zij lijkt het project ook 
meer naar zich toe te trekken en is vaak de partij die naar buiten communiceert. Jan: “Dat helpt 
alleen als het ook lukt om het plan eigendom te laten blijven van de gemeenschap. Daarnaast 
is er een fundamenteel verschil tussen overheden en de ondernemers uit het dorp. Overheden 
willen onzekerheden wegpoetsen. Ondernemers zijn juist bereid risico te nemen. Overheden 
willen begrijpelijkerwijs alles onderzoeken om precies te weten wat ze kunnen verwachten. 
Ze huren adviesbureaus in die naast oplossingen ook weer nieuwe vragen oproepen. Met alle 
(financiële) gevolgen van dien. Bestuurder willen graag meters maken, maar ambtenaren moeten 
de verantwoording van keuzes en investeringen goed in de gaten houden. Hier gaat vaak extra 
tijd en energie in zitten, terwijl we als werkgroep graag door willen. Zo heeft ieder z’n rol en daar 
hebben we als werkgroep mee te dealen, ook al is dat wel eens lastig. Zeker omdat we in het dorp 
regelmatig worden aangesproken als het een tijdje stil is rondom Holwerd aan Zee. ” Een interessante 
bespiegeling, juist van de ambtenaar uit de werkgroep. Maar ja, hij is dan ook ‘beleidsondernemer’. 
Jan nuanceert: “Aan tafel met de andere drie pak ik soms ook de meer voorzichtige rol hoor.” 

Toeristen moeten de ideeën voor Holwerd kunnen boeken
Het indekken tegen onzekerheden via onderzoek vertraagt het proces. Ook het verwerven van 
politiek draagvlak in de Tweede Kamer en de Staten kost veel tijd. Hoe gaan de vier toch succesvol 
worden? Volhouden is volgens de hen de enige remedie. Daarnaast gaat het om steeds weer 
blijven zoeken naar meekoppelkansen met maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. Zo is 
‘Mear romte oan de Mienskip´ het centrale thema van het coalitieakkoord van de gemeente. Dat 
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helpt. Wat ook kan gaan helpen is de ambitie voor het versterken van het toeristische programma 
voor de Friese Wadden. In de kwelder mag je niet bouwen, maar diverse partijen hebben wel oren 
naar een icoon in het Waddengebied. Staatsbosbeheer ontwikkelt  ter hoogte van Holwerd een 
´etalage kwelder´. Een bouwkunde student heeft voor de kwelder een theater ontworpen dat lijkt 
op omgevallen basaltblokken. Dit zou in combinatie met het opknappen en weer donker maken 
van de pier zomaar dat icoon kunnen worden. Ook het idee van Joop Mulder om bij Holwerd ´Dijk 
van een Wijf´ te maken past in dit plaatje. Dat is een idee voor een kunstwerk van een ca. honderd 
meter lange dame van klei en gras die bevallig op de dijk bij Holwerd ligt. “De ideeën voor Holwerd 
moeten wel door toeristen en dagjesmensen geboekt kunnen worden. Het gaat om het maken 
van bestemmingen. Mensen komen voor rust, schone lucht, vergezichten en de landschapskunst 
van Sense of Place die de heroïek van het landschap versterkt.” 

Overheidsfinanciering	is	onmisbaar,	maar	het	eigenaarschap	moet	in	de	streek	blijven
Wat is nodig om door te stomen van planvorming naar uitvoering? Alle betrokkenen zijn enthousiast 
en voelen zich ambassadeur van het plan. Toch klotst het water van de Waddenzee voorlopig nog 
niet tegen de terp van Holwerd. Wellicht zit de crux in het oplossen van een spannende paradox. 
De kracht van Holwerd is dat de plannen gedragen worden door de gemeenschap. Voor realisatie 
is echter geld nodig van het Rijk, de provincie, de gemeente, het waterschap en misschien zelfs 
van Brussel. Hoe kan Holwerd aan Zee eigendom blijven van de bewoners van de streek, maar ook 
volledig financieel worden omarmd door regionale en nationale overheden? 

Gedeputeerde Johannes Kramer heeft zich in aanloop naar de vorige Statenverkiezingen sterk 
gemaakt voor substantieel geld voor Holwerd aan Zee, maar hij wil graag dat het Rijk ook meebetaalt. 
Het nieuwe kabinet kan voor een kanteling zorgen nu de regio’s uitgedaagd zijn om met goede 
plannen te komen. BZK vanwege krimp, EZK vanwege  toerisme en Holwerd als icoon voor de 
topsector water, I&W vanwege waterveiligheid en LNV vanwege de natuur en het stimuleren van 
de regio. Wellicht dat ook Brussel via een regionaal structuurversterkingsfonds een duit in het zakje 
kan doen. Het jagen op deze nationale en Europese geldpotten mag er echter niet toe leiden dat 
het plan te ver van de samenleving komt te staan. “Het eigenaarschap in de streek blijft de basis 
en scheelt uiteindelijk heel veel geld en tijd. Deze initiatieffase is cruciaal en hoe langer hij duurt, 
hoe meer meekoppelkansen en belangen in het plan kunnen worden geweven. Als overheden het 
teveel naar zich toetrekken haakt de regio af.” Het is een complexe balanceer act om Holwerd 
aan Zee buiten het huis van Thorbecke te houden, maar overheden wel volledig mee te laten 
doen. Hoe blijf je als gemeenschap eigenaar en wordt je niet overruled door het systeem waar je 
wel afhankelijk van bent? Ook de overheden zoeken naar hun rol om de balans te bewaken en 
tegelijkertijd te zorgen voor voortgang. 

Jan Zijlstra gaat in elk geval door. Hij vindt als ambtenaar werkende weg de rol van een 
gebiedsgerichte en ondernemende ambtenaar uit. De stip op de horizon en het contact met 
de gemeenschap en shareholders van Holwerd aan Zee is op dit moment belangrijker dan 
detaildiscussies over bijvoorbeeld de exacte locatie van een sluis of rondweg. Timing is alles, want 
elkaar kwijtraken in sectorale discussies ligt altijd op de loer. De planning van Jan en zijn collega´s blijft 
opgewekt en helder. Hun hoop is gevestigd op het nieuwe kabinet en de provinciale verkiezingen 
in 2019. In het coalitieakkoord zullen tegen die tijd vast afspraken worden opgenomen over het 
aanvullen van de laatste tekorten. In 2020 gaat dan de schop de grond in en in 2025 ligt Holwerd 
weer aan zee! 
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“DE GRUTTO LAAT ONS ZIEN WAT ER NODIG 
IS, ZE IS ONZE SPIEGEL..”

Klaas Sietse Spoelstra is een van de initiatiefnemers van Kening fan ‘e Greide.  Het burgerinitiatief is 
ontstaan uit onvrede over de verschraling van het landschap. De maatschappelijke vraag rondom 
landschapsverandering wordt verbonden aan de diepere culturele waarden van de regio. De 
Grutto dient als metafoor en spiegel voor de mens. De intrinsieke vernieuwingsdrang van een steeds 
grotere groep mensen in de samenleving wordt geactiveerd. Hoe doet hij dat? Kan de grutto met 
deze culturele insteek daadwerkelijk onze koning van de weide blijven?

Net zoals vele andere schepsels trekt ook de grutto ieder jaar terug naar de plaats waar ze 
geboren zijn om daar te broeden. Ook Klaas Sietse had een sterk gevoel om terug te keren naar zijn 
geboortegrond. Na de geboorte van zijn dochter gaf hij toe aan dit gevoel. Hij verhuisde naar het 
Noorden. Dat vonden de meeste mensen in zijn omgeving, zowel in het Westen als in het Noorden, 
een afbreukrisico voor zijn carrière. Immers hoe kun je talenten als strategisch veranderaar kwijt in 
het  Noorden? Door de hernieuwde verbinding met ‘zijn’ landschap en de regionale cultuur blijft 
Klaas heel dichtbij zijn hart. “Ik kon niet langer doen wat ik altijd deed.” 

Uit verschillende gesprekken in Friese dorpen blijkt hoe de bewoners en agrariërs zich onmachtig 
voelen ten opzichte van de processen die hun directe omgeving bepalen. Ook blijkt dat veel 
mensen zorgen hebben over de veranderingen van hun landschap. Het verdwijnt letterlijk. In de 
afgelopen eeuw is in Nederland bv 85% van de biodiversiteit verloren gegaan. De onmachtige 
bewoners kiezen er voor om de gordijnen maar dicht te doen en met pijn in het hart zich neerleggen 
bij de verschraling en het verdwijnen van zo typische kleuren, geuren en geluiden die onderdeel 
uitmaken van hun identiteit. Zo dempen ze de signalen uit het landschap, die Klaas Sietse zo sterk 
ervoer toen hij zich opnieuw verbond met zijn geboortegrond. ‘Kan dat niet anders?’ is dan de 
natuurlijke vraag.

Ook keren er steeds minder grutto’s terug van hun Afrikaanse overwintering naar de broedgebieden 
in Nederlandse weides. Dit is hun broedland niet langer. “De Grutto is een indicator van het welzijn 
van het land, maar ook hoe het met ons als mensen gesteld is. Hij vraagt ons anders naar het 
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heden en de toekomst te gaan kijken,” zegt Klaas Sietse. “Om de grutto te redden is een definitieve 
kanteling nodig in hoe we met het landschap omgaan. Zegt de uitstervende populatie grutto’s in 
Nederland ons niet iets over de gezondheid van onze eigen leefomgeving? En als we dat weten te 
keren is dat dan niet een nieuw exportproduct voor onze manier van landbouw bedrijven of onze 
groene ruimte organiseren?  

Naar een iepen mienskip
Om zo’n taai maatschappelijk thema een impuls te geven, omdat het al tientallen jaren in een 
collectief onmachtige staat verkeert, vraag om andere of nieuwe interventiemethodes. „Er 
moest een nieuwe interventievorm komen”, zegt Klaas Sietse, “een burgerinitiatief, dat geen 
positie inneemt als belangenpartij maar als katalysator tussen de verschillende actoren in het 
biodiversiteitsdossier. Boeren, politiek, overheden, kennisinstellingen, natuurorganisaties etc. Daar 
moesten velen aan wennen.” Klaas Sietse is geïnspireerd door verschillende voorbeelden waar 
door een lokaal initiatief weer beweging ontstaat in een groot mondiaal vraagstuk. Zoals tijdens de 
bankencrises toen de lokale banken weer beweging in de financiële markt mogelijk maakten. Of 
de opkomst van lokale energiecoöperaties als alternatief voor identiteitsloze groot opgeschaalde 
Europese energiereuzen. “Ook de afname van biodiversiteit en de afbraak van ons ecosysteem zijn 
wereldwijde problemen waar op die manier lokale oplossingen voor gevonden kunnen worden!”. 
De grutto in onze eigen achtertuin verteld het verhaal van de crisis in wereldwijde ecosystemen en 
teloorgang van biodiversiteit.

“We zijn, onder de noemer Coöperatie 2018,  vooral gaan dromen over de regionale 
toekomst. Daarin kwam het landschapsverlangen als een van de belangrijkste 
onderwerpen bovendrijven. De waarden van het gebied hebben we verbonden met 
de toekomst.” 

Voor het thema ‘biodiversiteit’ zich manifesteerde ging Klaas Sietse op zoek naar anderen, die zijn 
intrinsieke drive delen om bij te dragen aan het zoeken naar een toekomstverhaal voor de regio. 
“Dit zijn geen mensen met een hang naar het verleden of die alleen maar oude koeien uit de 
sloot blijven halen.” Hij zoekt naar de vrije geesten die er ´vol in durven te vliegen’ Al gauw heeft 
hij een diverse groep mensen om zich heen verzameld. Hij huurt op eigen kosten een kerkje en 
begint een open gesprek. Het levert veel inzicht en legt daarmee een basis onder ideeën voor het 
latere European Capital of Culture programma wat uiteindelijk in 2018 z’n moment heeft gekregen.  
Van persoon tot persoon. We zijn, onder de noemer Coöperatie 2018,  vooral gaan dromen over 
de regionale toekomst. Daarin kwam het landschapsverlangen als een van de belangrijkste 
onderwerpen bovendrijven. De waarden van het gebied hebben we verbonden met de toekomst.” 
Uit dat proces volgde o.a. het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide als spin-off van deze toekomstig 
gerichte regionale denktank.

Het team van Kening fan ‘e Greide onderzoekt al doende hoe een open samenleving kan werken. 
Zij dragen, als buitenboordmotor, bij aan de ontwikkeling van de inzending van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018). Het maatschappelijk transitie-proces van mienskip naar iepen 
mienskip. “Het is belangrijk om ons initiatief zo fluïde mogelijk te houden. We werven geen leden. 
Het gaat ons echt om de beweging, om vertrouwen in elkaar en het samen willen doorontwikkelen. 
Daarom kan het geen bestuurlijk dingetje worden. Het liefst hadden we onszelf helemaal niet 
geformaliseerd, maar we moesten wel een stichting worden. Alleen zo konden we financiering 
krijgen om de beweging op gang te houden, te verdiepen en te vergroten.

Cultuur als drager
En we hebben met het initiatief Kening fan ‘e Greide in de eigen context zelf verantwoordelijkheid 
genomen. We brengen het denken op gang zonder te polariseren. Er worden allerlei vormen van 
artistieke en culturele expressie ingezet om de aandacht op de natuur te vestigen. ”We willen 
met onze interventies verbinding creëren tussen alle betrokkenen in de samenleving zoals de 
landschapsbeheerders, de kunstenaars, de beleidsmedewerkers, de onderwijzers en de agrarische 
ondernemer. In het overbruggen van tegenstellingen zit waarschijnlijk een belangrijke sleutel tot 
succes. Daarom zetten we in op activiteiten die een brede achtergrond hebben en komen we 
vanuit daar samen tot een integrale aanpak.” 
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“Zo organiseren we expedities ofwel ontdekkingstochten naar het verhaal van het landschap, is er 
een door stichting Jan Vos geproduceerde theatervoorstelling “Koning van het Grasland” op het 
boerenerf over de dilemma’s van de boeren. We hebben ook samen met het Nederlands Blazers 
Ensemble een speciale editie gemaakt voor het nationale nieuwjaarsconcert in het concertgebouw 
Amsterdam. Dit werd drie dagen later in Leeuwarden zelf ook uitgevoerd. Muzikanten uit alle 
werelddelen, waar de Grutto langs trekt, hebben een ode aan de diversiteit van het Europese 
landschap gebracht. “Lang zullen we ronddraaien!” was het thema. Aan de 350.000 kijkers en de 
uitverkochte zalen werd meegegeven dat we daar met zijn allen voor te zorgen hebben. 

“Natuur en cultuur zijn levende organismen die beide afhankelijk zijn van hetzelfde ecosysteem1. De 
vraag is of met de verschraling van ons landschap ook onze cultuur steeds meer aan het verschralen 
is. En wat vinden we daarvan?“ Klaas Sietse weet dat in gebieden met een van oorsprong hoge 
taaldiversiteit ook meestal sprake is van een hoge biodiversiteit. Dit kan hij beamen vanuit zijn eigen 
ervaring. “De Friese taal brengt me echt in mijn lijf en vanuit daar weet ik dat ik me anders tot 
het landschap kan verhouden. Het gaat ook over elkaar in vervoering brengen. Ik geloof dat we 
door het exploreren en het vieren van de verbindingen tussen cultuur en natuur innovatie kunnen 
stimuleren. Innovatie gebaseerd op de waarden van de natuur en cultuur van een regio”

Beweging in de constellatie van overkoepelende belangen
Waarom tot nu toe niemand resultaat boekte heeft volgens Klaas Sietse vooral met het ontbreken 
van het duiden van de overkoepelende boodschap en daaraan gekoppelde belangen te 
maken. “De bestaande constellatie van maatschappelijke organisaties, bedrijven overheden en 
onderwijsinstellingen in Nederland richt zich nog onvoldoende op de ecologische kant. Ze zijn 
allemaal wel druk bezig met de koerswijzigingen die nodig zijn, maar krijgen geen consensus over 
de noodzakelijke stappen. Ook in het internationale systeem zitten we op een dergelijke manier 
vast in alle belangen en hoe het georganiseerd is.” Het systeem zit vol goede bedoeling maar ook 
met een verkrampte collectieve onmacht om effectief te handelen.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) besefte door het initiatief dat de grutto de reuzenpanda in hun 
achtertuin is. Zij hebben een visie ontwikkeld op de ontwikkeling van een biodiverse landbouw2. 
Alleen al dat het WNF zich nu ook druk maakt over de landbouw is al een enorme kanteling. En 
door hen kwamen ook Campina en de Rabobank in beweging. Er is nu een eerste eenduidig 
instrument ontwikkeld, de biodiversiteitsmonitor, gedragen door deze drie partijen met een grote 
achterban. Dit is een aanjager om de melkveehouderij bij te laten dragen aan de biodiversiteit. En 
de inzet van agrariërs voor behoud van biodiversiteit gaat ook beloond worden. Het zijn de eerste, 
nog voorzichtige, stapjes voorwaarts. Maar het is nog kwetsbaar.

“Een eigen-wijzere politiek is nodig” 
Ten behoeve van de kanteling van ons landbouwsysteem duidt Klaas diverse perverse prikkels in 
ons maatschappelijke stelsel. “Wanneer het in de politiek nu gaat over vernieuwing wordt in de 
formulering alles platgeslagen. Daarom wordt veel geld nu nog vooral ingezet om het bestaande 
in stand te houden. Voor het realiseren van onze toekomstvisie is een eigen-wijzere politiek nodig. 
Den Haag kan dan de beginfase van het vernieuwingsproces financieren. “Door echt ruimte te 
creëren voor innovatie ontstaat het ondernemerschap vanzelf. Het geld van overheden dient 
daarom ingezet te worden op specifieke kennisvragen die relevant zijn voor de transitie naar een 
duurzame, natuurinclusieve landbouw. Dit zou kunnen door het bestuurlijke proces te voeden met 
inhoudelijke expertise vanuit koplopersinitiatieven die meer als inspiratie gebruikt kunnen worden 
voor bestuurlijke politieke besluitvorming. 

“Op het gebied van creativiteit en innovatie zouden de leerlingen veel meer uitgedaagd 
moeten worden. Door ze te leren hoe ze kleinschalige innovaties en productontwikkeling 
kunnen stimuleren, kunnen ze het bestaande landschap gaan veranderen.”

Klaas Sietse geeft ook aan dat de studenten nu tijdens hun opleiding vooral in oude modellen leren 
denken. “Op het gebied van creativiteit en innovatie zouden de leerlingen veel meer uitgedaagd 
moeten worden. Door ze te leren hoe ze kleinschalige innovaties en productontwikkeling kunnen 
stimuleren, kunnen ze het bestaande landschap gaan veranderen. Zo komen er meer innovatieve 
ondernemers zoals die van Remeker kaas. Een onderneming die de melk nu voor 2 euro per liter 
1 bidbook inzending Friesland voor Culturele Hoofdstad 2018 
geraadpleegd op 16 december 2017 https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/over/bidbook
2 Kansen voor een biodiverse melkveehouderij
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verkoopt én een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Dat is een voorbeeld van hoe je vanuit een 
visie op een gezond landschap buiten de bestaande hokjes en belangen om kan werken. Net zoals 
wat wij bij Weide Weelde doen met ondernemers en bewoners,” geeft Klaas Sietse aan.   

“De rem zit erop”
Ook geeft hij aan hoe ingewikkeld het nu is om de vernieuwingsimpuls via Kening fan ‘e Greide 
buitenboordmotor achtige processen voldoende body te geven of adem om door te kunnen 
gaan  De positie van Kening fan e’Griede is financieel erg lastig en kwetsbaar, maar ook essentieel 
voor het proces met elkaar. “We willen vooral geen bestuurlijk dingetje worden. Daardoor is voor 
mij geen dag hetzelfde en ik ben elke dag bezig om op een nieuwe manier oplossingen te vinden.” 
Een fantastische leerervaring maar ook een ingewikkeld en moeizaam business-model voor de 
individuele deelnemers aan dit soort processen.

Om het werk van projecten als Kening fan ‘e Greide en andere initiatieven te bestendigen, zou er 
volgens Klaas Sietse een regionaal fonds opgericht moeten worden. Dit fonds kan de organisatie 
van toekomstgerichte maatschappelijke debatten mogelijk maken. Daarmee wordt ook het 
leiderschap voor de toekomst vorm gegeven. “Er zit een enorme vernieuwingsdrang bij mensen. 
Het is belangrijk om daarvoor continue prikkels in het maatschappelijke systeem te organiseren. Het 
kan niet zijn dat iedereen zulke belangrijke bijdragen altijd alleen in eigen tijd moet doen! En anders 
zit zo direct alleen weer de institutionele wereld in de zaal.” Hij geeft ook aan dat deze puzzel 
maar ten dele kan worden opgelost in de regio. De provincie zou bijvoorbeeld de financiering van 
initiatieven veel sterker kunnen baseren op de maatschappelijke effecten die ontstaan.  

„De Grutto ziet het goud, net onder de oppervlakte in Nederland!”
Vliegend over Nederland ziet grutto het goud en vraagt zich af waarom de Nederlanders dit niet 
vinden. Elk jaar komt ze terug op hetzelfde erf en ervaart ze de hoe de boeren zorgelijker worden. 
Het voor hen lastiger wordt een opvolger te vinden en de last van de financiering die maandelijks 
aan de deur klopt. Een jas die klemt. Raken jullie zo jullie exportpositie niet kwijt, terwijl jullie zo druk 
bezig zijn om de hoogste productie voor de laagste prijs te realiseren? Zijn jullie echt niet slimmer’, 
vraagt de grutto zich af.

Ondertussen is Klaas Sietse al zes jaar als losse strateeg bezig met maatschappelijke vernieuwing. 
Hij blijft vooralsnog zoveel mogelijk weg bij een formele positie en houdt zich vooral bezig met 
de inhoud. „We functioneren als geweten voor de kwaliteit van ons landschap. Het is geweldig 
wat de grutto daarin van ons vraagt.” De grutto broedt namelijk niet voor niets in Nederland. De 
grutto staat symbool voor de noodzakelijke ruimte voor innovatie, voor het gaan benutten van de 
creativiteit in de gemeenschap. 

In Noord-Nederland groeit de beweging die Klaas Sietse mede heeft ingezet gestaag, steeds meer 
mensen raken geactiveerd om bij te dragen en belangrijke culturele evenementen waaieren uit 
naar de rest van Nederland. Klaas Sietse rust pas, als Noord-Nederland, de etalage voor duurzame 
landschappen is geworden. “Want deze potentie heeft dit gebied!” 

Bijeenkomst Kening fan ‘e Greide
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DE CREATIE VAN CAMPUSSTAD 
LEEUWARDEN

Leeuwarden huisvest als Kenniscampus reeds lange tijd een breed aantal mbo- en hogescholen. 
Daarnaast bezit de stad diverse creatieve broedplaatsen en campussen gericht op watertechnologie 
(Watercampus) en zuivel (Dairycampus). De Energiecampus is in ontwikkeling. Ook is recent de RuG-
campus Fryslân gestart en hierdoor zijn vanaf 2018 veel academische studenten en promovendi in 
Leeuwarden aan de slag. Vanuit de verschillende campussen wordt gewerkt aan betekenisvolle 
opgaven voor de gehele provincie Fryslân. Harmen de Haas vervult een verbindende rol en is 
aanjager. Hoe pakt hij projecten aan en hoe verbindt hij onderwijs, bewoners, bedrijfsleven en 
cultuur? Hij verwoordt de kracht van Leeuwarden op dit vlak als volgt: “De stad is onze campus en 
de regio is onze proeftuin”.

Harmen is de eigenzinnige directeur strategisch beleid en projecten van de gemeente Leeuwarden. 
Een functietitel die hij zelf heeft voorgesteld. Hij was directeur stadsontwikkeling van Zwolle. Ruim 
15 jaar geleden beloofde hij aan zijn broer in Friesland om te komen schaatsen als er 5 cm ijs zou 
liggen. Dat ijs kwam er, hij vertrok vanuit Zwolle naar Leeuwarden en had een heerlijk dag op het 
ijs en onder de blauwe lucht. Diezelfde avond belde de gemeente Leeuwarden voor een baan. 
Hij vertelde hen directeur strategisch beleid en projecten te willen worden. Ze moesten erover 
nadenken, maar hij kreeg die functie. “Ik was blij en voelde me een ambassadeur van de lucht en 
de sterren.”

Waarom ziet Leeuwarden de stad als één campus?
Harmen noemt drie aanleidingen waarom Leeuwarden het initiatief nam om de stad als campus 
en om de regio als living lab te promoten. Als eerste het feit dat er in onderzoek en publicaties 
weinig aandacht is voor middelgrote steden. Veel van die mid-size gebieden hebben dezelfde 
problemen en vragen. “Hoe kunnen middelgrote steden zich ontwikkelen op basis van een groter 
zelfbewustzijn van de eigen cultuur en omgeving?” 
Leeuwarden is zo´n middelgrote stad. Ze is verankerd in het ruimtelijk-economisch landschap van 
Fryslân. Er wordt gekeken naar hoe de stad in relatie staat met het landschap en hoe mondiale 
problemen lokale oplossingen kunnen krijgen. Onderzoek en onderwijs volgen en voeden nu 
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deze maatschappelijke opgaven en projecten uit de streek. Het werken vanuit living labs sluit hier 
naadloos op aan. Belangrijk is het dan om te beoordelen welke zaken van waarde zijn in de regio. 
In Fryslân gaat het bijvoorbeeld over leefbaarheid, water, klimaat en natuur inclusieve landbouw. 
“We werken aan opgaven die relevant zijn en het herstel van natuurlijke waarden is daarbij een 
belangrijke opgave. Net als de energietransitie en klimaatadaptatie.”

Bij de Friese aanpak is het voor Harmen belangrijk dat iedereen meedoet en dat er gebruik wordt 
gemaakt van de korte lijntjes die er in Fryslân zijn. Inwoners van Fryslân, de kennis- en onderwijspartners, 
overheden en marktpartijen werken nauw samen. In Fryslân noemt men dit de mienskip aanpak, 
in Europa wordt gesproken over de quadruple helix. “Wanneer we het hebben over de stad als 
campus dan spelen ook de inwoners een belangrijke rol. Verbintenis, eigen verantwoordelijkheid 
en saamhorigheid horen bij ons”, zo stelt Harmen. De manier van werken verbindt mensen die 
vakmanschap, talent en ondernemerschap hebben. 
De tweede aanleiding was de kans voor Leeuwarden om zich als culturele hoofdstad van Europa te 
profileren. Harmen was nauw betrokken bij het winnende voorstel van de stad. “Mijn ambitie is om 
vernieuwing aan te jagen en onze cultuur te herijken vanuit de mienskip. Ratio en emotie moeten 
elkaar gaan treffen in de stad. Cultuurbeleving en inspiratie kan een drive zijn voor economische 
ontwikkeling. Ik zie cultuur als trigger voor innovatie”, zegt hij. 

“Zorg dat er altijd ruimte is om te blijven denken en ontwikkelen. We moeten niet alles 
formeel willen regelen. Onderling commitment zou genoeg moeten zijn als basis voor 
samenwerking tussen partners.”

Tenslotte is er de behoefte om werkprocessen fluïde te laten zijn. “Zorg dat er altijd ruimte is om te 
blijven denken en ontwikkelen. We moeten niet alles formeel willen regelen. Onderling commitment 
zou genoeg moeten zijn als basis voor samenwerking tussen partners”. Een mooi voorbeeld van 
deze grondhouding vind hij het planproces rond Jaume Plensa. Deze kunstenaar uit Barcelona 
maakt twee grote beelden van kinderhoofden voor de entree van het treinstation in Leeuwarden. 
Dit gaf richting aan de nieuwe plannen om de infrastructuur rond het station aan te pakken. De 
breed gekoesterde ambitie om een icoon te maken voor bezoekers bij de ingang van de stad kon 
leidend blijven en de rest van het planproces voegde zich. “De druk op de ketel vanuit de ambitie 
en planning van Leeuwarden Culturele hoofdstad hielp uiteraard wel”, zegt Harmen. 

Campusstad was er eigenlijk al
Op de vraag hoe de Campusstad is ontstaan antwoordt Harmen dat deze er eigenlijk al even 
was, maar dat het nog niet als zodanig werd gezien. “De 11e faculteit van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) was er nog niet, maar iedereen wilde het al wel. De Blokhuispoort en de 
Kanselarij als creatieve broedplaatsen waren er wel, maar werden nog niet in verband gebracht 
met de onderwijsinstellingen. De stad heeft verder een Dairycampus, een Watercampus en de 
Energiecampus is in ontwikkeling.

Gesprekken met hogescholen over hun toekomst liepen ook, maar richtten zich erg op voorzieningen 
zoals gebouwen en ontsluitingswegen. De RUG zocht living labs om verschillende innovatieve 
aanpakken te kunnen testen met bedrijven in de regio. Inmiddels ontstaan er buiten het klassieke 
gebouw steeds meer broedplaatsplekken, labs en andere faciliteiten, die de mbo- en hogescholen 
onderling delen. De scholen, bedrijven en culturele instellingen gaan op deze plekken intensief 
met elkaar samenwerken. Zo worden cultureel-maatschappelijke projecten over landschapspijn 
en de grutto nu gekoppeld aan onderwijsinstellingen. Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft een 
triple helix-overleg in het leven geroepen tussen overheid, onderzoek en bedrijfsleven. “Living labs 
kunnen niet zonder burgers en innovatieve bedrijven. Het is echter belangrijk om kwantiteit niet 
boven kwaliteit te laten gaan. Mid-size is onze kracht.” 

Goede mensen zorgen nu voor mooie projecten
De Campusstad is bestuurlijk en ambtelijk opgepakt. “Gelukkig heb ik altijd goede mensen om mij 
heen. Het is belangrijk dat een stip op de horizon wordt gezet. Eerder vond dat plaats bij het maken 
van de stadsvisie voor Leeuwarden en het verkrijgen van het predicaat van Europese Culturele 
Hoofdstad. Ondanks het relatief bescheiden budget konden we winnen op intrinsieke motivatie en 
originaliteit. Het ontwikkelen van een regio op basis van gemeenschapsgevoel of mienskip sloeg 
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aan.” Goede mensen zorgen nu voor mooie projecten die dit gedachtengoed zichtbaar maken. 
“Vanuit de wetenschap zijn onderwerpen als natuur inclusieve landbouw, klimaatadaptatie en 
veenweide geagendeerd en vervolgens zijn ze vanuit Leeuwarden Culturele Hoofdstad met een 
inspirerend verhaal, muziek en kunst en geadresseerd. Mooie voorbeelden zijn Joop Mulder met zijn 
land-art project Sense of Place en Theunis Piersma en Klaas Sietse Spoelstra met hun culturele project 
Kening fan ‘e Greide in de veenweidegebieden. Met living labs in de regio (ook gemeentegrens-
overstijgend) proberen we in samenwerking tussen mienskip, wetenschap, bedrijvigheid en 
overheden bij te dragen aan de oplossing van (inter)nationale problemen”.

Kies voor de intrinsieke kwaliteit van de streek
Wat zijn volgens Harmen de voorwaarden voor succes? “Zorg ervoor dat de initiatieven in Friesland 
altijd iets met water en voedsel te maken hebben. Dat zit gewoon in het DNA van de regio. Zorg 
dat er kennis en betrokkenheid in de streek zit. Kies daarnaast voor acupunctuur in plaats van grote 
plannen. Kleine interventies met een menselijke maat zorgen uiteindelijk voor grote transformaties.” 
Zo is volgens hem de gezamenlijke marketing het volgende acupunctuurnaaldje van Campusstad 
Leeuwarden. Nu is het nog een kleine groep die de stad als campus promoot en dat maakt het 
initiatief kwetsbaar. Die gezamenlijkheid van bedrijven, onderwijs en overheid zal echter stap voor 
stap groeien en kan niet worden afgedwongen. Eerst moet er nog een aantal andere veranderingen 
plaatsvinden. De hogescholen gaan fuseren, na de recente gemeenteraadsverkiezingen wordt 
een nieuw college van B&W gevormd en de RUG moet nog verhuizen naar het oude Beursgebouw 
in het centrum. Derde voorwaarde voor succes is daarom niet te vroeg willen pieken: “Hold your 
horses!” 

Wat zijn succesvolle voorbeelden van Campusstad tot nu toe? Samen met de provincie lobbyde de 
gemeente voor het binnenhalen van de Dairy-campus als grootste proefboerderij van universiteit 
Wageningen (WUR). Een tweede succes was het bouwen van een Watercampus, even buiten 
de binnenstad van Leeuwarden. Volgens Harmen een goed initiatief en een goede locatiekeuze 
van de gemeente. Het nieuwe en duurzame gebouw voor de Watercampus wordt verhuurd aan 
internationaal onderzoeksinstituut Wetsus, dat daardoor veel zichtbaarder is geworden. Het ligt 
aan het beschermde riviertje de Potmarge, één van de historische waterlopen die ooit naar de 
Middelzee stroomden. 

Gevraagd naar het geheim van zijn werkwijze in zijn rol als directeur antwoord Harmen beslist: 
“Ik stuur niet, maar heb een enthousiasmerende rol om de kennis lokaal geworteld te houden. Ik 
zorg voor handelingsperspectief door budgetten vrij te maken om onze doelen te halen en door 
nieuw geld te richten. Ik kijk eerst waar de meeste energie zit en ga daar blazen waar de mienskip 
voelbaar is.” 

Wetsus gebouw - Watercampus Leeuwarden
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EEN BIJZONDERE OEFENING IN NEDERIGHEID

In de Peinder Mieden, ten zuiden van het dorp Opeinde, worden binnenkort 43 particulieren eigenaar 
van een natuurgebied van 87 ha groot. Een fraai agrarisch coulisselandschap dat kenmerkend is 
voor dit deel van Fryslân. De kopers willen de vrijheid om in hun eigen natuurgebied te kunnen 
wonen en kunnen tevens zonder welstandsbeoordeling bouwen. Jentje Steegstra is een van de 
trekkers van het proces met de kopersgroep en de gemeente Smallingerland. Hoe is het mogelijk 
ook elders in Nederland natuur te laten ontwikkelen en beheren door bewoners? Wat is er dan 
nodig van zowel de bewoners als van de gemeente? 

Jentje Steegstra is ontwerper en bouwkundig adviseur met vele projecten in Nederland. We 
bezoeken hem in zijn woon- en werkplek, een door Jentje zelf herontwikkelde boerderij. Een idyllisch 
plekje in Opeinde. De kans om zijn duurzame droomhuis van de grond af aan te bouwen met 
gelijkgestemden in een natuurgebied, kon hij toch niet laten lopen. Zijn boerderij is gelukkig net 
verkocht. Hij neemt ons trots mee naar het gebied, waar hij gaat bouwen. Het is een groen en 
halfopen landschap met weilanden, afgewisseld met boomsingels en water. In elke coulisse komen 
5 tot 6 woningen, waar-door ruimtelijke kwaliteit behouden blijft. Op dit moment is een groot deel 
van het gebied nog agrarisch gebied, dit zal in vijf jaar worden getransformeerd tot natuurgebied. 
De kavels zijn nu bijna allemaal ver-kocht. 

Jentje vertelt ons dat het project nooit zover was gekomen zonder Nieske Ketelaar. Zij was wethouder 
bij de gemeente Smallingerland en een groot voorstander van burgerparticipatie. De gemeente 
kocht dit gebied ooit om uit te kunnen breiden. Een industrieterrein was een van de plannen.  Toen 
dit door de crisis niet meer aan de orde was, was een oplossing voor de gemeente essentieel. 
Nieske koos in eerste instantie voor een innovatieve aanpak voor een klein deel van het gebied wat 
nu ontwikkeld wordt. Dit deed ze door, met een bureau uit Amsterdam, de ‘wisdom uit de crowd’ 
te halen. Er werden enorm veel ideeën ingebracht. Alleen de ideeën waren niet geschikt (genoeg) 
voor uitvoering. Daarop strandde het proces. 
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Nieuwe Marke, extra natuur die bewoond wordt
Nico Beun van het Innovatienetwerk kwam samen met Landschapsbureau Stroming met het idee 
om het gebied als Nieuwe Marke te ontwikkelen. Dit is een concept waardoor extra natuur in 
Nederland ont-staat. Terwijl deze natuur niet met subsidies gekocht, ingericht en beheerd hoeft te 
worden. Daartoe zou het gebied wat herontwikkeld kon gaan worden, dus wel uitgebreid moeten 
worden. Een van de kenmer-ken van een Nieuwe Marke is namelijk dat maximaal 5% van het 
natuurgebied bebouwd mag worden. 
Er is veel tijd gaan zitten in het overtuigen van de gemeenteraad, gelukkig leidde dit tot het besluit 
om dit grote plangebied met particuliere kopers te gaan ontwikkelen. “Zij wisten gelukkig niet waar 
ze aan be-gonnen, anders hadden ze het wellicht nooit gedaan,” zegt Jentje lachend. Nu is dit 
gebied het eerste gebied in Nederland waar een Nieuwe Marke gerealiseerd gaat worden. 

“De kopers die hierop afkomen zijn allemaal enorm gedreven om de eigen woonomgeving 
te organiseren.”

Het is echt uniek in Nederland, de mogelijkheid om in je eigen natuur te wonen en dit te beheren. 
“De kopers die hierop afkomen zijn allemaal enorm gedreven om de eigen woonomgeving te 
organiseren,” zegt Jentje. “Eigenlijk was het vooral onze taak, als kopersvereniging, om de kavels te 
verkopen en zou de gemeente zorgen voor de aankoop van de gronden en het bestemmingsplan. 
Gaandeweg komen ze er-achter dat alles wel met elkaar te maken heeft, zonder bestemmingsplan 
konden bijvoorbeeld de koop-aktes niet gemaakt worden. En zonder zekerheid over de kopers, 
wilde de gemeenteraad het bestem-mingsplan niet vastleggen.  “Het is een integraal proces, alles 
is met alles verbonden,” zegt Jentje. Als een van de trekkers kost hem dit nu, voordat er één paal 
de grond in is, al ruim 8 uur per week. Hij leidt onder andere vijf werkgroepen. De gemeente en 
kopersvereniging leren samen veel over de innovatie die in de procedures en werkwijzen ook nodig 
is om dit innovatieve concept samen te realiseren. “Nu zou de gemeenteraad de bestemmings-
planprocedure echt anders hebben gedaan.” 

“De natuur kan het beter, wij faciliteren de natuurontwikkeling!” 
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het gebied in de eerste 
vijf jaar. Dit is de periode waarin het gebied ontwikkeld wordt tot natuurgebied. Na die vijf jaar 
worden de bewo-ners volledig verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied. 
De kopers hebben daarom een visie voor hun gebied gemaakt. Zij vertrekken vanuit de kracht 
van de natuur. “We willen zo dicht mogelijk bij de potentie van het gebied blijven. Zo kan het 
gebied zichzelf zo-veel mogelijk ontwikkelen! Dit is voor de toekomstige eigenaren een oefening in 
nederigheid”, zegt Jentje. “We zijn zo gewend om alles te doen om de natuur naar onze hand te 
zetten. In de werkgroepen gebrui-ken we creatieve en denkkracht van de kopers, de gemeenschap 
en uit de omgeving optimaal. We komen telkens weer met innovatieve oplossingen die passen in 
het gebied. En oplossingen die op de lange ter-mijn steeds meer gaan opleveren voor het gebied. 
Zulke keuzes zorgen voor onze zekerheid, zo blijft het ook op de lange termijn betaalbaar om het 
gebied te beheren. Bij een van de brainstormsessies bood iemand ineens vier Friese paarden aan 
voor het maaien van het gras. Dit is een vorm van slow-beheer, die bij het gebied en onze visie past 
en niets meer kost van hooi, biks en water. Door het maaisel af te voeren of door te verkopen, komt 
er zelfs geld terug.” Alleen de gemeente zoekt op een heel andere ma-nier naar zekerheden. “Zij 
hebben het nodig om te kunnen vastleggen wie verantwoordelijk is en hoe de continuïteit wordt 
gewaarborgd. Daarom is dit door een loonbedrijf contracteren voor hen veel beter geregeld. En 
wij willen al dat lawaai niet in ons natuurgebied”

Een eigen plan met monopoliehuisjes
Zo zijn de bewoners bij alle keuzes die (vooral) door de gemeente gemaakt worden, constant 
alert of hun eigen visie niet in het geding komt. Eén ‘verkeerde’ keuze, voor de komende vijf jaar 
zal hen een enorm verlies aan natuurwaarde kunnen kosten en dit kost hen op de lange termijn 
namelijk nog veel meer. Dit is voor de professionals en overheden, die deze keuzes normaliter voor 
de bewoners bepalen nieuw. De meeontwikkelende kopersgroep botst bij de vele stappen in 
de ontwikkeling continue met de traditionele manier van werken procesaanpak waarbij zij alle 
bewoners op dit gebied ‚ontzorgden’. Ontzorgen is ba-dinerend, het is nog vooral ‚regelen voor’ in 
plaats van ‚regelen met’ geweest. Voor de betrokken profes-sionals en overheden is dus dit traject 
ook een oefening in nederigheid om uit te leren gaan van de kracht van de gemeenschap (én de 
natuur).” 
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Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan, bijvoorbeeld, wordt direct een bureau van 
buiten betrokken. “Zij gingen echt stedenbouwen met clusters woningen, heel erg dicht op elkaar.” 
Terwijl de bewoners met elkaar in hun plannen telkens de randen opzoeken van wat nu mogelijk 
is. „We zijn samen met monopoliehuisjes rond de kaart aan de slag gegaan. We wilden zoveel 
mogelijk natuur en zoveel mogelijk beleving van die natuur om de woningen. En uiteindelijk zagen 
we veel meer kansen, doordat we zochten naar de maximale benutting van de potentie van het 
gebied. Ook heeft iedereen zijn eigen plek in het gebied en zijn eigen buren kunnen kiezen.”Pas na 
een jaar ‘verzet’ tegen het professionele plan, wordt het plan van de bewoners serieus genomen. 
“Ik heb daarvoor de boel echt op scherp moeten zetten,”zegt Jentje. Het is samen leren over een 
andere verdeling van taken en rollen. 

“We moeten allemaal heropgevoed worden.” 
“Op dit gebied dienen we allemaal nog heropgevoed worden, er zijn nog zoveel patronen en 
oud gedrag of overtuigingen naar elkaar toe. We merken dat vooral het investeren in de sociale 
interactie maakt dat het lukt. Het bouwen aan het vertrouwen aan beide kanten gebeurt door 
telkens weer te investeren in de relatie.” Het liefst zouden de toekomstige grootgrondbezitters ook 
de werktijden van de ambtenaren en keuzes voor vergadertijden aangepast zien.” Overleggen 
worden vaak overdag ingepland, dan moeten de meeste kopers gewoon werken!” 
Ook het contract over het onderhoud van het gebied werd vooral vanuit de oude posities oud 
opgezet. “Er zit bijvoorbeeld wel een boeteclausule voor de bewoners, alleen andersom kunnen 
de kopers de ge-meente niet aansprakelijk stellen. In de participatiemaatschappij willen we het 
met elkaar regelen als gemeenschap en is de overheid een gelijkwaardig partner. Dat is nu nog 
behoorlijk zoeken.” Na een aan-tal goede gesprekken is de boete gelukkig aanzienlijk verlaagd. 
Ook is opgenomen, dat elk geval eerst met elkaar besproken wordt.

Laat je verrassen!
De omgevingswet die in 2021 in werking treedt, biedt meer ruimte voor particuliere ideeën. Er gaan 
meer algemene regels gelden en er worden geen gedetailleerde vergunningen meer uitgegeven. 
Bij de gemeen-te Smallingerland hebben ze al veel geleerd over wat daarvoor binnen hun 
organisatie nodig is. Aan an-dere landmakers of CPO’s wil Jentje meegeven, dat ze er met passie 
aan blijven werken. Zijn belangrijkste taak zit in het zorgen dat het voor elkaar komt. Hij heeft ervaren 
dat het belangrijk is om niet te snel te willen. De processen moeten hun gang gaan. Door telkens 
op tijd de goede vragen te stellen en te zorgen dat hij het antwoord kreeg bleef het proces vooruit 
gaan. “Als de kopers door hebben dat het proces stil ligt, dan haken ze af. Door elke ontwikkeling 
meetbaar en zichtbaar te maken blijven ze betrokken. “Ik heb hele nauwe banden met dorp, de 
bestaande bewoners, de kopersgroep, pers en de politiek.” 

Ook bij de gemeente zijn landmakers nodig, zegt hij. Dit zal een heel ander type ambtenaar zijn. 
„Nie-mand is opgeleid om deze ontwikkelingen te faciliteren. “Bij die landmakers is een zekere 
onbevangen-heid nodig. De capaciteit van de samenleving ontwikkeld zich heel snel. Laat je 
verassen door wat er uit de samenleving komt. Er is zoveel ervaringsdeskundigheid met het gebied 
bij de bewoners!” Dit enorme ambitieuze plan van zowel de gemeente als de kopers is op allerlei 
gebieden, zo’n bijzondere oefening in nederigheid!
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EIGENZINNIGE REDÚSTERS WETEN VAN 
AANPAKKEN!

De energietransitie zal enorme ruimtelijke consequenties voor de hedendaagse leefomgeving 
hebben. In Den Haag zijn ontwerpers en technici aan het stoeien met de plaatsing van de 
grootschalige voorzieningen voor windmolens en zonnepanelen in het landschap. Er is lokaal 
veel verzet tegen de voorzieningen. Ver weg, in een klein dorpje, bovenaan Nederland grenzend 
aan de Waddenzee, strijd een gemeenschap voor de vervanging van hun windmolen. Zij willen 
afgekoppeld worden van het nationale energienet om te laten zien dat het ook anders kan. Wat 
is het geheim van hun dorpskracht? Waardoor hebben zij zo’n enorme voorsprong op andere 
gemeenschappen in hun ontwikkeling?  

We spreken Henk Vellinga over de ontwikkelingen in zijn dorp Reduzum. Hij is voorzitter van de 
Stichting doarpsmûne (de dorpsmolen). Hij benadrukt dat de gemeenschap het samen doet. “Er 
is hier niet één landmaker, dat zijn we samen. Het zit in de genen van de bewoners om het samen 
met elkaar te redden. Daarom kunnen we met elkaar zoveel voor elkaar krijgen,” zegt hij. Hij wil 
het verhaal over de unieke kracht van de Redústers graag vertellen. Dit verhaal gaat niet over 
de energietransitie, dit is voor hen namelijk enkel een middel. Het is één van de activiteiten die 
ze doen om hun eigen samenleving sterker te maken. Deze continue ontwikkeling van hun eigen 
samenleving begon ver terug in de geschiedenis van het dorp. 

Aan het begin van de jaartelling vinden we Reduzum in het kweldergebied van Friesland. Het dorp 
bestond uit meerdere terpen en werd aan alle kanten omringt door water. De dorpsbewoners 
waren daardoor beperkt in hun communicatie met andere dorpen. Het moest altijd over het water, 
daardoor moesten zij zichzelf wel redden. Ook toen het dorp binnendijks lag ging dit allemaal lange 
tijd goed…. tot het begin van deze eeuw.
“Het ging toen eigenlijk echt heel slecht met de gemeenschap.” Bijna iedereen was in dienst bij 
de grote herenboeren. Er was daardoor veel armoede. Dominee Boers voelde zich geroepen om 
de neerwaardse spiraal te doorbreken. Hij combineerde het geloof met een sterke afkeer voor 
de sociale onrechtvaardigheid en richtte zich op een van de uitwassen daarvan, namelijk het 
drankmisbruik. De anti-alcohol beweging ontstond en het alcohol vrije cafe ‘De Blauwe Tent’ 
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werd gesticht. “En er zijn nog steeds veel mensen die geen alcohol drinken in Reduzum,” zegt 
Henk. Uit deze periode komen belangrijke inzichten over het kunnen bevorderen van onze eigen 
samenleving. De vijfentwintig andere en florerende dorpsverenigingen zijn een voorbeeld van dat 
we dit nog steeds erg goed weten te organiseren.” 
In de jaren tachtig van dezelfde eeuw is de sfeer in het dorp weer minder. Jongeren vertrokken, 
er waren steeds minder voorzieningen en ook de basisschool was behoorlijk verouderd. “We 
begonnen met de reorganisatie van het Doarpsbelang. Om tot de juiste ontwikkeling te komen 
voor dat moment, zijn we met alle bewoners ‘aan de keukentafel’ in gesprek gegaan. Over wat zij 
belangrijk vonden voor het dorp, wat hun ideeën waren en wat ze liever kwijt wilden. Dit maakte 
tevens dat nu 95% van de bewoners lid is van het Doarpsbelang. En deze betrokkenheid blijft.  
”Elke tien jaar ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie met een concreet actieplan voor de 
ontwikkeling van het dorp. En op de algemene ledenvergadering bespreken de bewoners welke 
acties wel of niet gehaald zijn. Ook bepalen we dan met elkaar wat en hoe bijgestuurd moet 
worden. “Meestal zijn daar wel 180 man aanwezig”, zegt Henk trots.

De energietransitie als middel voor de ontwikkeling van de samenleving
Er zijn veel werkgroepen, die bepaalde onderdelen met elkaar verder brengen. De groepen zijn 
permanent of meer ad hoc, sociaal of meer fysiek gericht. Bij elke opgave wordt de juiste kennis uit 
het dorp erbij gezocht. Ieder heeft wel kennis over een bepaald onderwerp. “Het is vaak verrassend 
als je hoort wat de specifieke expertise van je buurman of buurvrouw is,”zegt Henk. “Samen weet 
je heel veel. We komen telkens weer tot specifieke kansen zodat de gemeenschap als geheel 
blijft groeien.” En mede doordat de onderlinge communicatie zo goed is, komt het dorp elke keer 
verder. En als de bewoners niet achter een idee kunnen staan, gaat het niet door. 
In de jaren tachtig beseffen ze dat ze de middelen voor de ontwikkeling van hun samenleving 
kunnen verkrijgen door het realiseren van duurzame energievoorzieningen en energiebesparingen. 
“Voor onze duurzame energievoorziening kozen we voor de combinatie van zoveel mogelijk 
zonnepanelen en een windmolen. Deze windmolen hebben we met vier dorpen gekocht. We 
waren er al vroeg van overtuigd dat we met de waardecreatie door het opwekken van energie 
ook andere voorzieningen in het dorp konden gaan realiseren. Daarom zetten we daar als eerste 
op in.” 

“Er is een opbrengst van 99,9%! Alle bewoners hebben ondertussen met 8 procent 
rente hun investering teruggekregen en er zijn al veel andere investeringen mogelijk 
geworden.”

Ook kwamen er zonnepanelen op de nieuwe basisschool. Bij de entree wilden we dat direct 
zichtbaar was hoeveel de zonnepanelen opbrachten. Dit maakt dat alle jonge ouders van nu zijn 
opgevoed met duurzame energievoorzieningen. We gingen ervan uit dat het voor hen dan een 
natuurlijkere keuze zou zijn om ook voor hun eigen woningen voor duurzame voorzieningen kiezen. 
En dat klopt, ondertussen zijn bijna alle huizen in het dorp geïsoleerd. En veel huizen hebben een 
zonneboiler, dubbele beglazing, spaarlampen en een goede HR-ketel. Er zijn ondertussen zoveel 
extra zonnepanelen in het dorp, dat de opbrengsten van de zonnepanelen in de zomer hoger is 
dan die van de windmolen. In de winter, vooral na de wintertijd, wordt dit weer snel ingehaald 
door de windmolen. De combinatie van beide voorzieningen zorgt voor een behoorlijk constante 
opbrengst, zowel voor de huishoudens als voor de ontwikkelingen in de gemeenschap. 

Vertrouwen in de nieuwe techniek door continue het optimale resultaat te waarborgen
Ook de keuzes die ze samen maken bij de planvorming en bouw van de eigen windmolen, zorgen 
ervoor dat elke bewoner nu betrokken is bij de opbrengst van de windmolen. “En dat zorgt er ook 
voor dat de meeste bewoners direct bij mij op de stoep staan, wanneer de windmolen niet draait”, 
zegt Henk lachend. “We hebben iedereen gevraagd om een lening, dat was belangrijk. Zelfs al 
zou een persoon de hele molen kunnen financieren, was dat niet mogelijk. Nu heeft iedereen dus 
ook profijt van de opbrengsten van de windmolen. “Er is een opbrengst van 99,9 %! Alle bewoners 
hebben ondertussen met 8 procent rente hun investering teruggekregen en er zijn al veel andere 
investeringen mogelijk geworden.” 
Het dorp werkt ook samen aan passende acties voor de particuliere huishoudens en samen weten 
ze mooie deals te sluiten met de ondernemers. „Er is voor iedere particulier ondersteuning bij het 
sluiten van contracten of aankopen voor hun duurzame energievoorzieningen. Ook monitoren we 
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de opbrengsten van iedere installatie, dan zijn we er snel bij wanneer er problemen zijn. De bewoners 
hoeven er zelf niets voor te doen, het gaat vanzelf. We hebben daarvoor een speciale dienst die 
direct voor het onderhoud en reparaties zorgt. Zo kunnen we met allen een optimale opbrengst 
blijven behalen en dit versterkt het vertrouwen van de bewoners in de nieuwe technieken.” 
De stroomproductie van de dorpen wordt op de website van de Doarpsmune bijgehouden. In de 
nieuwe woonwijken en op de sportvelden pronken de hypermoderne straat- en stadionledverlichting. 
„Wij waren echt de eerste in Nederland. Ze hadden zelfs niet eens een voorbeeld van een 
straatlantaarn toen wij deze voor de woonwijk bestelden. De bewoners moesten nog wel even 
wennen dat het licht van de lantaarns niet hun voordeur bereikten, maar nu heeft iedereen daar 
ook weer eigen oplossingen voor.”   

De uitzondering zijn heeft ook een prijs!
Bij elke stap vooruit zet de gemeenschap alle creativiteit en denkcapaciteit van de gemeenschap 
in. De Redústers blijven met alles wat ze doen als gemeenschap groeien. Dit kan alleen doordat ze 
vaak de gebaande paden verlaten en daarmee ook regelmatig met de bestaande belangen en 
procedures schuren. „De organisaties van buiten denken gewoon anders! Ze hebben een loggere 
organisatie of moeten hun planning volgen.”
Wat de gemoederen in het dorp nu vooral bezig houdt is de vervanging van de twintig jaar oude 
molen. De techniek van de molen is enorm verouderd. Er zijn ondertussen veel hogere opbrengsten 
mogelijk. Voor de nieuwe molen is een wijziging van het provinciale bestemmingsplan nodig. 
De provinciale staten hebben tegen de uitzondering voor de molen in Reduzum gestemd. De 
provincie wil niet investeren in solitaire windmolens. “We hebben het draagvlak in het dorp en de 
financiering al helemaal geregeld. Twintig jaar geleden was dit de uitdaging, terwijl de vergunning 
toen helemaal geen probleem was!”
De meerderheid van de gemeenteraad in Leeuwarden steunt hen omdat dit zo’n mooi voorbeeld 
is van de veel besproken Mienskip. Maar de ambtenaren waarderen ook de zelfredzaamheid 
en eigenzinnigheid van het dorp. Ze complimenteren ons door ons anarchisten, de Redústers, 
te noemen! De gemeente heeft veel extra tijd en energie in de aanvraag voor de wijziging 
geïnvesteerd. Ze gaan nu in beroep tegen de beslissing van de provinciale staten en tegelijkertijd 
zijn ze bezig met de gemeentelijke besluitvorming om de verdere vergunningsprocedure vast in 
gang te zetten. Dus ze doen er wel alles aan, dat onze molen er gaat komen!”

De Galliërs van de energietransitie
Eigenlijk willen de Redústers nu ook volledige zeggenschap over hun elektriciteitsnetwerk. „We 
zullen dan alles regelen om zelf stroom te houden.” Het vertrouwen dat dat hen gaat lukken, heeft 
Henk ondertussen wel. Hij blijft continue zoeken naar de dialoog met de stakeholders van buiten 
het dorp. “Zij beginnen altijd met een ‘nee’. Dat is niet nadenken, het is nodig dat iedereen anders 
gaat leren denken.” 
Henk acht het mogelijk dat alle inwoners in Nederland de zeggenschap over hun omgeving terug 
krijgen of nemen. Zij zouden door de partijen, die nu al zo lang voor de collectieve voorzieningen 
zorgen, daarin begeleid kunnen worden. “Het gaat er dan vooral om dat deze partijen de 
bestaande regels zelf ter discussie gaan stellen. ”Ze moeten zich continue afvragen waarom ze 
doen wat ze doen of waarom ze niet doen wat nu echt nodig is. Dan is het allemaal niet zoveel 
moeite, dan komt de schaal in de transitie vanzelf”, weet Henk ondertussen. 
Dit verhaal over Reduzum lijkt op het verhaal van het beroemde Gallische dorpje. Ook de Galliërs 
wisten met allerlei avonturen hun zelfstandigheid te behouden en zich als gemeenschap te 
handhaven waardoor de Romeinse overheersers het moeilijk hadden. De technische innovatie, 
de collectieve investeringen en de manieren voor het verkrijgen van draagvlak en samenwerking, 
zijn ingrediënten van de toverdrank. Het dorp zet onder andere de energietransitie in voor de 
ontwikkeling van hun gemeenschap, het is geen doel op zich. Zij ervaren de winst vooral op allerlei 
gebieden van hun samenleving. 
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DE WACHTER OP DE DIJK

Kan een uniek stoomgemaal, dat bijna 100 jaar oud is, ons helpen om het belang van 
watermanagement steviger op de kaart te zetten? Of is dit werelderfgoed alleen een museumstuk, 
een stukje geschiedenis dat bewaard moet blijven? We vragen het Hilda Boesjes-Beljon, directeur 
van de Stichting ir. D.F. Woudagemaal, en praten met haar over passies en ambities. 

“Hjir oan de tagongspoarte, fan ’t Fryske plattelân,
 Dêr stiet in skeakel fan belang foar Fryslân’s wetterstân.
 It draait al omtrint 100 jier hiel machtich en fitaal
 En is noch altyd enerzjyk, it Wouda stoomgemaal.”

Uit: 1e couplet van het Stoomgemaallied ‘Sang fan ús stoomgemaal’ van Stoffel Zandstra, geschreven ter 
gelegenheid van de opening van het bezoekerscentrum van het ir. D.F. Woudagemaal in oktober 2011.

’Ik zie het gemaal als erfgoedicoon, technisch hoogstandje én strategisch onderdeel 
van watermanagement in laaggelegen gebieden. Dat biedt mij de gelegenheid om als 
vertegenwoordiger van het Wetterskip mee te denken over waterveiligheid en waterbeheer, maar 
ook over de regionale veenweideproblematiek’, zegt Hilda Boesjes tijdens het gesprek. Vol trots 
vertelt ze over ‘haar’ gemaal, dat zij samen runt met Eeltje de Boer, de huidige hoofdmachinist, 
enkele medewerkers en zo’n 120 vrijwilligers. Zij is directeur van het bezoekerscentrum, hij is 
verantwoordelijk voor het gemaal en de techniek. Hun kantoortjes bevinden zich naast elkaar in 
de machinehal.

Hilda is geboren en getogen Friezin. Ze komt uit een gemengd rooms-katholiek/hervormd gezin. 
Problemen zijn er om aan te pakken en op te lossen. ‘Ik denk niet in obstakels, maar zoek de verbinding 
van belangen op, zie kansen op basis van vertrouwen. En het helpt wanneer ik bij bepaalde 
vraagstukken nét die andere kant inbreng, me kwetsbaar durf op te stellen, onconventioneel ben 
of durf anders te kijken dan de rest’, zegt ze. Na de Pedagogische Academie en een kortstondige 
baan als juf op een basisschool, verdient ze haar sporen in de journalistiek en start daarna een 
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bureau voor marketing, dat zich al snel verbreed tot een communicatie- en organisatiebedrijf, dat 
zij ruim 15 jaar leidde. Water is altijd al haar ding geweest. Zo was ze geruime tijd met haar bedrijf 
actief op en rond het Waddeneiland Terschelling en de zeesleepboot “Holland”, organiseerde ze 
evenementen als Friesland Vaart en de Friese Havendagen, schreef het bidbook voor de Tall Ship 
Races Harlingen en is ze bestuurslid van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. 

Water en innovatie brengen haar ook bij het Woudagemaal. Ze komt er terecht in een mannenwereld 
van techneuten, die ze uitdaagt om verder te kijken dan alleen de techniek en oog te hebben 
voor de functie van het gemaal voor watermanagement. Van de talrijke vrijwilligers vraagt ze om 
als gastheer/gastvrouw het verhaal van het gemaal met passie uit te dragen aan de bezoekers. 
‘Misschien kijk ik wat dat betreft als vrouw net wat anders dan mannen. Ook mijn ervaring met 
marketing komt goed van pas. Mijn functie is wel meer dan een dagtaak. Dat komt omdat ik 
het werk dat ik doe als een manier van leven beschouw. Ik houd ervan mensen om me heen te 
inspireren en ben bereid om daarvoor als het moet mijn nek uit te steken. Mijn man en kinderen 
helpen me wel om met beide benen op de grond te blijven. Dat is heel fijn. Het vertrouwen dat ik 
van de mensen om mij heen krijg, zou ik nooit willen beschamen.’

Laat mensen het belang van klimaatadaptatie zien
Het Ir. D.F.Woudagemaal in Lemmer, dat in 1920 in gebruik is gesteld, staat symbool voor de 
Nederlandse strijd tegen het water. Het is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter 
wereld. Sinds 1998 staat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het gemaal, dat eigendom is van 
Wetterskip Fryslân, draagt nog steeds bij aan het waterbeheer en de waterveiligheid van Friesland. 
Door de bouw in 2011 van een nieuw bezoekerscentrum met permanente expositieruimte is ook de 
educatieve en toeristische functie toegenomen. 

“Veel mensen realiseren zich niet hoe adaptief ze moeten worden en dat ze zelf 
medeverantwoordelijk zijn voor oplossingen, al is het maar door het weghalen van 
teveel bestrating in hun achtertuin zodat overtollig water sneller de grond in kan. Willen 
we hier overleven, dan zullen we daar met z’n allen aan moeten werken. Die opdracht 
past uitstekend bij onze cultuur van waterland en daar mogen we best wel trots op zijn.”

Het bezoekerscentrum ontvangt jaarlijks zo’n 35.000 tot 40.000 bezoekers. In de expositieruimte kan 
men niet alleen kennismaken met natuurkunde (zoals over de kracht van stoom) en werktuigbouw 
(zoals de functie van een krukas en vliegwiel), maar wordt ook aanschouwelijk gemaakt dat 
water niet alleen onze vijand, maar ook onze bondgenoot is. ‘Veel mensen realiseren zich niet 
hoe adaptief ze moeten worden en dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor oplossingen, al is 
het maar door het weghalen van teveel bestrating in hun achtertuin zodat overtollig water sneller 
de grond in kan. Willen we hier overleven, dan zullen we daar met z’n allen aan moeten werken. 
Die opdracht past uitstekend bij onze cultuur van waterland en daar mogen we best wel trots op 
zijn.’ En met verve draagt ze die boodschap uit met behulp van het Woudagemaal. ‘In polders kun 
je nu eenmaal niet zonder gemalen, die blijven nodig, zeker in het licht van klimaatadaptatie. Je 
moet daar echter ook ruimte bieden voor het water in plaats van het alleen maar weg te drukken. 
Waterbeheer is een collectief belang en staat in die zin boven de partijen.’

Het verleden als inspiratiebron
‘Het verleden van dit gemaal’, zegt Hilda, ‘is een prachtig fundament voor de toekomst. Niet 
alleen als erfgoed, maar vooral als inspiratiebron voor jonge mensen om zich te bekwamen in 
watermanagement, watertechniek en werktuigbouwkunde. Die specialisten hebben we nu en in 
de toekomst hard nodig.’ De inzet van stoom voor het beheren van water – dus water met water 
aandrijven – is niet alleen een heel mooie gedachte, het is ook nog eens een rendabele manier om 
warmte-energie om te zetten in bewegingsenergie. ‘Destijds was het een zeer innovatieve techniek 
en ook nu wordt stoom nog in veel productieprocessen toegepast.’ Hier kan zij laten zien hoe dat 
concreet in zijn werk gaat. Als dat nodig is, kan het Woudagemaal 4 miljoen liter water per minuut 
het IJsselmeer in pompen. Twee keer per jaar draait het gemaal op proef en als oefening voor 
de machinisten. Het duurt 8 uur voordat het gemaal op stoom is. Elke keer wanneer dat gebeurt, 
draven er grote aantallen mensen op die het aanzetten van het gemaal willen meemaken omdat 
het zo indrukwekkend is. 
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Samen werken aan een mooie toekomst
De herkenning is groot wanneer Hilda Boesjes op 15 september jl. voor de eerste keer deelneemt 
aan een bijeenkomst van het netwerk van landmakers  in combinatie met het werkbezoek aan de 
Marker Wadden. Ze voelt zich meteen thuis en kan haar verhaal kwijt. Ook ziet ze kansen om dat 
wat ze ziet en hoort verder te vertellen, om nieuwe verbindingen tussen mensen te leggen. ‘Met 
z’n allen werk je dan aan een mooiere toekomst.’ Ze hoopt dat nieuwe generaties die manier 
van co-creëren ook oppakken. ‘Dan gaan we het redden’, zegt ze. Het team van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 2018 nodigt ze uit om aan te haken bij het Woudagemaal. Ze wil graag extra 
projecten organiseren, “de 2.0 versie” van de dingen die ze al organiseert. ‘Wij zijn al vier jaar klaar 
voor buitenlandse bezoekers met een audiotour in 9 talen en een 360-graden tour in 11 talen en 
nog veel meer. En als er iets is wat de legacy van Friesland vertegenwoordigt, dan is het wel het 
gemaal en het Skûtsjesilen, waar ik bij betrokken ben.’ Het is duidelijk: ze inspireert en denkt zowel 
op de voorgrond maar meestal op de achtergrond actief mee om Friesland optimaal naar voren 
te brengen. Op die manier representeert het Woudagemaal ook meer dan alleen de geschiedenis. 
Het is voor haar een belangrijk voertuig om watermanagement stevig op de kaart te zetten.

Vol trots vertelt Hilda tot slot over de koren, die gezongen hebben in het machinegebouw van het 
gemaal. Ze geeft ons een CD mee, “live vanuit het Woudagemaal”, gezongen door het Lemster 
Shantykoor samen met de Friese zanger Syb van der Ploeg. Het Lied van het Stoomgemaal drukt 
de trots van het dorp Lemmer uit. Want trots zijn ze op hun gemaal: toegangspoort van het Friese 
platteland, draait al bijna honderd jaar, wonder van techniek, erfgoed op de UNESCO-lijst, baken 
in de lange strijd tegen het water en wachter op de dijk.   
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PAUL ZIET ZONDER TRANSDISCIPLINAIR LEREN 
DE WATERKWALITEIT NIET VERBETEREN

Water is essentieel voor ons leven op aarde. De groeiende wereldbevolking en de 
klimaatproblematiek maken het noodzakelijk dat we op een geheel andere manier met ons water 
omgaan. En dit beïnvloedt de ruimtelijke en economische organisatie van gebieden ingrijpend. 
Voor elke regio is dit verschillend. Geen enkel vakgebied heeft de kennis of mogelijkheden om 
de uitdagingen waar we voor staan zelfstandig op te lossen. Paul van Eijk werkt nu als strategisch 
adviseur en programmamanager bij Waterschap Vallei en Veluwe. Eigenlijk doet hij overal hetzelfde 
maar iedere keer weer in een andere context. Hij werkt aan innovatieruimtes en transdisciplinaire 
leeromgevingen. Hoe zien deze leeromgevingen voor onze toekomst eruit? En wat betekent dit 
nieuwe werken voor de betrokkenen en hun organisaties?  

Zelf moest Paul van Eijk op zijn zeventiende de reguliere leeromgeving verlaten. “Ik heb vanwege 
het wegvallen van mijn moeder uit mijn leven niet direct de middelbare school af kunnen maken 
maar studeerde 9 jaar later wel cum laude af voor de studie milieukunde. Het bestuderen van de 
watersystemen loopt als blauwe draad door mijn leven”, vertelt hij ons. “Op mijn negende kreeg 
ik een microscoop van Sinterklaas. Ik was vanaf dat moment altijd achter ons huis bij de sloot te 
vinden. Het ging mij aan het hart als ik dode vissen zag of wanneer het water te voedselrijk was.”
Gedurende zijn loopbaan kwam hij erachter dat de kwaliteit van het water niet beter wordt door 
te blijven doen wat we altijd deden. “Er waren al zoveel goede ideeën, theorieën en concepten. 
Ik werd enorm geïnspireerd door het werk van de ecoloog en planoloog Sybrand Tjallingii.” De 
uitvoering van ‘duurzaam bouwen’ richtte zich begin jaren negentig vooral op de schaal van een 
nieuwbouwwijk. Volgens Sybrand is Nederland niet maakbaar, wel stuurbaar. Door de interactie 
tussen stromen, gebieden en actoren ontstaat een onderhandelingsstructuur in het complexe 
proces van ruimtelijke ordening. Dit voorkomt onnodige conflicten en bevordert de synergie. De 
netwerken zoals water en verkeer kunnen duurzame dragers bieden. Water is de drager van de 
rustige activiteiten in de programmering van de ruimte, zoals wonen, recreatie, natuur en ‘niet-
industriële’ landbouw. Terwijl verkeer de drager is van de economische dynamiek, waar een hoge 
activiteit is . Nu we door klimaatveranderingen geconfronteerd worden met onzekerheden over 
onze economische toekomst, hebben we te werken aan de draagstructuren voor water en 
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verkeer. Er is een flexibele invulling van deze dragers mogelijk waardoor er aantrekkelijke kansen 
voor innovatieve ontwikkelingen ontstaan. Zo ontstaat een nieuw handelingsperspectief. “We zitten 
nu middenin de transitie naar deze kansenplanologie of uitnodigingsplanologie,” zegt Paul. 
Sybrand Tjallingii werd co-promotor van het promotieonderzoek van Paul naar een participatieve 
strategie voor integrale en duurzame watersystemen. “Het gaat over de raakvlakken van duurzame 
ontwikkeling, veranderkunde, gedragswetenschappen en ruimtelijke ordening.” Vandaag de dag 
klinkt het gedachtegoed uit zijn proefschrift steeds meer door in de praktijk. 

van triple naar quadruple helix
Om te komen tot nieuwe economische kansen en een betere ecologie is in Friesland een initiatief 
ontwikkeld voor het terugbrengen van de seizoensgebonden dynamiek in het watersysteem. De 
ooit zo vruchtbare veengronden zijn daar op grote schaal aan het verdwijnen. Er wordt voor een zo 
hoog mogelijke productie, enorm veel water afgevoerd en de zware machines gaan zo snel mogelijk 
het land op. Het initiatief Better Wetter voor het moeras en landbouw gebied ten noorden van de 
Feanwâlden (veenweiden) is een heel goed voorbeeld van nieuwe vormen van samenwerken 
voor een integraal handelingsperspectief. Ecoloog Eddy Wymenga heeft daar samen met een 
coöperatie van Friese agrariërs een quadruple helix weten te organiseren. 

“De kans van slagen voor een gezamenlijk innovatieproces wordt verhoogd door een 
quadruple helix te organiseren. De ‘klant’ of burger is dan onderdeel van het overleg en 
staat centraal in het innovatieve proces.”

De triple helix is voor dit soort ontwikkelingen niet genoeg.” Dit is de samenwerking tussen overheid, 
onderwijs en ondernemers ofwel tussen de partijen in de institutionele wereld. De focus ligt daarbij 
vooral op het samen nieuwe stappen zetten rondom een bepaald vraagstuk. Alleen deze processen 
blijven veelal steken, omdat iedere deelnemer de doelen van zijn eigen werkgever wil realiseren. 
“De kans van slagen voor een gezamenlijk innovatieproces wordt verhoogd door een quadruple 
helix te organiseren. De ‘klant’ of burger is dan onderdeel van het overleg en staat centraal in het 
innovatieve proces. De samenwerkingsverbanden tussen de institutionele wereld geven invulling 
aan dit proces.” Bij Eddy herkent Paul de gedrevenheid die nodig is om te komen tot het nieuwe 
handelingsperspectief en de onderhandelingsstructuur van Sybrand. “Een intrinsieke motivatie om 
verder te willen komen is nodig. Het gaat vooral over begeestering!” 

Als lector duurzame watersystemen van hogeschool Van Hall Larenstein zag Paul de kans om 
via  Better Wetter voor een langere tijd te kunnen experimenten met de leeromgeving van de 
toekomst. “Doordat het programma vanuit het gebied zelf is ontstaan, is dit een mooie kans 
om de theoretische kennis van studenten af te stemmen op wat de samenleving in de praktijk 
nodig heeft. In het gebied is een ‘brûsplak’ gecreëerd. Dit is een broeiplaats voor nieuwe ideeën, 
ontmoetingen, kennisdeling en spontane initiatieven. Het belangrijkste is dat steeds meer mensen 
gaan ervaren wat ruimtelijke adaptatie is. Er zijn ook twaalf veldwerkplaatsen in het Bûtenfjild in de 
Feanwâlden. Daar wordt daadwerkelijk gewerkt aan het testen en onderzoeken van innovaties 
in de waterbeheerpraktijk. Er zijn verschillende soorten proefvelden met natte teelten bij diverse 
betrokken agrariërs, zoals lisdodde of azolla. Daaruit kunnen waardevolle stoffen voor bedrijven, 
voeding of energie worden gehaald. Ook worden de kansen voor zoetwatervisserij onderzocht. 

Naar een horizontale sturing tussen opleidingen
Bij het programma zijn naast Van Hall Larenstein nog veel andere onderwijsinstellingen betrokken. 
“Intern zijn wij eigenlijk maar minimaal verbonden,” zegt Paul. 
Het blijkt moeilijk om binnen de hogeschool interdisciplinair samen te werken. Tussen de 
opleidingsrichtingen speelt hetzelfde als extern tussen de instituties in de Triple helix. Het onderwijsritme 
is heilig. Als oplossing ontwikkelt Paul een kenniswerkplaats waar de verschillende regionale 
opleidingen als collectief gaan samenwerken. “Dit doen we door elkaars niches te erkennen en 
samen te zorgen dat de opleidingen complementair zijn in hun bijdragen aan regionale opgaven. 
Tevens werken we actief aan relaties en doorstroommogelijkheden voor studenten van MBO naar 
HBO en WO. Zo wordt het verhaal van het onderwijs sterker en ontstaat meer differentiatie. En 
wanneer een horizontale sturing tussen instituten ontstaat, wordt veel meer mogelijk. 



43

Door de lokale experimenten bij Better Wetter ontstaat ruimte bij studenten, particulieren, 
ondernemers, de institutionele en publieke partijen om met elkaar in gesprek te gaan. “Het 
gaat erom dat er een gedeeld fundament ontstaat, een tussenpositie in de verschillende 
perspectieven en handelingswijzen. Het gaat zowel over bespreken (beleid), rekenen (civiel) als 
tekenen (ontwerpen).” Het proces van vermenigvuldiging van kennis ontstaat door het proces van 
uitwisseling van kennis. “Alle belemmeringen zijn eigenlijk cadeautjes als je er lerend in staat”, zegt 
Paul. “Zo hebben we bijvoorbeeld een proefveld met lisdodden verplaatst vanwege de flora en 
faunawet. De betrokken agrariër had goedkeuring maar toen het tijd was om te oogsten mocht 
dat niet. Doordat de ontwikkeling staakte, ontstond een goede dialoog en werd het maximale 
gevraagd van onze creativiteit om met het experiment verder te kunnen.” Ook werd voor iedereen 
duidelijk hoe de noodzakelijke innovatie wordt tegengewerkt als de wettelijke afspraken te strak 
gehandhaafd worden. Er is extra verantwoordelijkheidsgevoel nodig bij de regulerende instanties 
om de vrije ruimte voor de experimenten te creëren door kundig te laveren tussen de vele wetten, 
normen en regels. En deze eventueel zelfs overboord te gooien.” 

Reguliere instanties worden de innovatieruimtes
“Het gaat eigenlijk niet langer over inspraak maar over beginspraak in de quadruple helix. De 
ambtenaren die voorheen aan het einde van een proces toetsten, moeten nu aan de voorkant 
meedenken en creatief worden om allerlei belangen en onderwerpen binnen een nieuw concept 
te verbinden. Dat is een heel andere manier van denken en doen.” Sinds kort werkt Paul bij 
het Waterschap Vallei en Veluwe. Een van zijn taken is het programmamanagement voor de 
implementatie van  de nieuwe Omgevingswet. “Wat er nodig is voor de omgevingswet gaat ook 
over transdisciplinair leren. Er is nu behoefte aan nieuwe kaders, concepten en manieren van 
omgaan met de ruimtelijke werkelijkheid. Maar het is niet alleen leren, de medewerkers moeten 
ook gaan ervaren welke verantwoordelijkheid deze nieuwe manier van werken van hen vraagt.” 
Daarvoor ben ik nu leeromgevingen met studenten binnen het waterschap aan het creëren. In 
februari 2018 start een projectteam van verschillende disciplines in het Vallei en Veluwe XploreLab; 
een innovatieve kenniswerkplaats. De studenten hebben een toegevoegde waarde voor de 
organisatieverandering van het waterschap. Studenten leren van elkaar en van de werknemers 
en andersom. Dat is transdisciplinair leren! Doordat zoveel werknemers binnenkort de arbeidsmarkt 
gaan verlaten, is de overdracht van hun ‘reiservaring’ essentieel voor de continuïteit binnen de 
opgaven. Tegelijkertijd ontstaat er dus ruimte voor nieuwe instroom en deskundigheidsbevordering 
van degene die blijven. Samen ontwikkelen we het nieuwe denken en werken, ofwel de 
deskundigheidsbevordering van degene die blijven. 

“Ik gooi een steen in de vijver en zie de kringen steeds grotere worden”
Iedereen ziet het landschap ondertussen hard achteruit gaan. Voor Paul waren de dode vissen in zijn 
sloot achter het huis al voldoende signaal om zich volledig in te gaan zetten voor de waterkwaliteit. 
Ondertussen komt de natuur steeds meer in de verdrukking en wordt de landschapspijn door steeds 
meer mensen ervaren. Dit maakt ook dat steeds meer betrokkenen voorbij de bestaande grenzen 
zullen gaan. “En dan creëren we samen de vrije ruimte om het echt anders te gaan doen,”zegt 
Paul. “Niet door hier en daar pleister te plakken maar door echt te werken aan veranderingen in 
het watersysteem, gebaseerd op ecologische principes.” 

Hij ziet vele plekken in het landschap waar zo geïnnoveerd kan worden, als nu in de Feanwâlden.  
En de eigen regio kan een economische impuls krijgen door nu duurzame keuzes voor het 
watersysteem te maken. Dan krijgen de inwoners ook de power terug om het met elkaar te doen. 
Samen met de betrokken partijen en instituties leren ze al doende wat er nodig is. En zo wordt het 
ook interessant om terug te trekken naar dergelijke karakteristieke (natuur)gebieden om te gaan 
wonen, werken en recreëren.” En het mooiste is, dat iedereen zich op een dergelijke manier kan 
blijven ontwikkelen, omdat de ontwikkeling met elkaar op gang is gebracht. Wat er weer toe leidt 
dat het landschap zich dan uiteindelijk zonder subsidies duurzaam kan blijven ontwikkelen. Paul wil 
daar zijn bijdrage aan blijven leveren.
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LIOESSENS EN MORRA, TWEELING DORPEN 
DIE ALS ÉÉN GROTE FAMILIE WERKEN!

Veel kleine dorpen ver van de Randstad kampen met krimp. Hoe kan je dit als dorpsgemeenschap 
het hoofd bieden? De inwoners van Lioessens en Morra dachten in het paradijs te wonen maar 
werden bruut wakker geschud toen ze ontdekten dat ook zij een krimpdorp konden worden. 
Sindsdien gingen ze als dorpsgemeenschap aan de slag om dit tij te keren. Ze maken zich hard 
voor een juiste woningvoorraad, goede voorzieningen en een sterke sociale cohesie. De bewoners 
werken continue verder aan hun beeld van ‚it Nije Doarp Moarre-Ljussens’. Wij spreken over de 
ontwikkelingen in het dorp met Tettie Stiemsma en Germ Teitsma en eten ondertussen een heerlijk 
zelfgemaakt gebakje. Wat kunnen andere dorpen (met of zonder krimp) van hen leren? 

Het Hof van Eden noemt Tettie Stiemsma de tweelingdorpen in Noordoost Friesland vlakbij het 
Lauwersmeer. Morra (250 inwoners) en Lioessens (450 inwoners) zijn sfeervolle buurdorpen. Tot voor 
kort dachten de bewoners dat zij in het paradijs woonden. Maar in 2014 werden zij zich steeds meer 
bewust van een dreiging. De keuzes van organisaties van buiten konden tot leegloop en krimp 
gaan leiden. Organisaties zoals de woningbouwvereniging en een regionale koepel van scholen 
die in hun perceptie totaal niet in verbinding staan met de werkelijke dorpsgemeenschap. 

De bewoners bundelen hun krachten en gaan zelf werken aan de vraagstukken waar hun dorp 
voor staat, De bewoners zorgen er samen voor dat de krimp niet bij hen tussen de oren komt te 
zitten. Ze weten de dreiging het hoofd te bieden en die te transformeren als kansen voor de dorpen. 
Het idee van het project is ontstaan toen een aantal organisaties, waaronder TWA architecten, 
Partoer, Thus Wonen, Bouwbedrijf Dijkstra-Draisma en Urban-Image een dorp zochten die wilde 
meedoen aan een experiment, hoe om te gaan met Krimp.

Door het professioneel aan te pakken en in gesprek te blijven, krijgen we het voor elkaar.
De dorpsbewoners zijn al van oudsher georganiseerd in het ‘Doarpsbelang’. We gaan op weg 
om zelfredzaam te worden. “We staan er om bekend, dat we ons ergens in vastbijten en niet 
eerder loslaten voordat we resultaat hebben!” Ze inventariseren wat nodig is en richten daar dan 
werkgroepen voor op, de werkgroepen zijn, Wonen, Energie en Zorg.
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De gemeenschap vindt het belangrijk dat er een goede school is voor de kinderen en dat de 
jongeren en ouderen in het dorp kunnen blijven wonen. De commissieleden van ‘it Nije Doarp’ 
pakken het professioneel aan en organiseren een enquête naar de woningbehoefte. Hieruit blijkt 
dat er een serieuze behoefte bestaat aan nieuwe generatiewoningen. Dit terwijl de corporatie 
geen bezit meer wil in de kleinere kernen. Dit lijkt hen te risicovol. De bewoners onderzoeken of ze 
zelf een woningbouwcorporatie kunnen oprichten. Maar de risico’s van onderhoud en leegstand 
zijn te hoog. 

Uiteindelijk praten ze de deur op een kier bij de woningbouwvereniging Thus Wonen. Zij zijn bereid 
om toch twee levensloopbestendige woningen te bouwen. Dat is een geweldig succes! En de 
bewoners weten goed wat ze willen. Zo willen ze niet elk jaar nieuwe woningen, maar willen genoeg 
goede woningen, zodat de leefomgeving goed blijft! “Gelukkig is de woningcorporatie daartoe 
bereid!”, zegt Germ.  

We bouwen gelijktijdig aan de benodigde sociale en fysieke ontwikkeling
Alleen met een fysieke ontwikkeling in het dorp zijn ze er nog niet. „Veel ouderen trekken weg uit 
andere dorpen,  dit komt vaak ook mede doordat er geen geschikte woningen zijn. We moeten 
elkaar niet gaan betuttelen, maar wel naar elkaar omzien.” Hiervoor is er een werkgroep Zorg in het 
leven geroepen.

Een auto is ook essentieel om in de dorpen te kunnen blijven. We zorgen ervoor dat iemand kan 
meerijden als ze niet meer kunnen rijden of geen auto hebben. Als iemand naar de dokter of het 
ziekenhuis moet, of geen boodschappen meer heeft, dan zorgen we ook daar met elkaar voor. 
De bijvangst is dat de ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven en daardoor ook vitaler blijven!”, 
zegt Tettie. 

Er komen nu meer jongeren en ze willen blijven..
Ondertussen gaat het weer goed met het dorp. Er is een toename van het aantal leerlingen op 
de basisschool. “We zijn de afgelopen jaren gegroeid van 45 naar 70 kinderen. Onze school is nog 
een zogenaamde ‘éénpitter’. In 1992 werd aangegeven dat de zelfstandige dorpsscholen in een 
grotere koepel opgenomen moesten worden. “We hebben uitgezocht wat daarvan voor ons de 
voor- en nadelen waren”, en alles overwegende werd besloten niet mee te gaan in een grote 
koepel van basisscholen in onze Gemeente. Dit bleek achteraf een juiste beslissing te zijn, onze 
school is financieel kerngezond en beschikt over alle moderne lesmethodes en apparatuur.  

“Bij ons blijven ze [jongeren] gewoon in het dorp wonen. Er is goed openbaar vervoer 
en heen en weer reizen is goedkoper dan op kamers. In een half uur ben je in de stad 
Leeuwarden.”

Ook de keuzes van de jongeren in Moarre en Ljussens zijn anders dan in de andere dorpen. Jongeren 
vertrekken vaak tijdens hun studie of voor werkgelegenheid, gaan in de studentensteden wonen 
of gaan in de Randstad werken. “Bij ons blijven ze gewoon in het dorp wonen. Er is goed openbaar 
vervoer en heen en weer reizen is goedkoper dan op kamers. In een half uur ben je in de stad 
Leeuwarden,” zegt Tettie. “De meeste wonen dan wel wat langer thuis.” 
 Wanneer het financieel haalbaar is, kopen de jongeren de woningen die vrij komen in het dorp. 
Deze woningen knappen ze dan vaak samen op. En zelfs als de woningen in zulke slechte staat zijn 
dat ze beter gesloopt kunnen worden, bouwen ze samen nieuwe woningen!.” Iets verderop in de 
straat zijn een aantal jongeren nu bezig. Van die woning stonden alleen de buitenmuren nog.

“Op deze plek in Nederland, waar je qua materieel gezien zo weinig hebt, zijn wij echt rijk!”
“Wellicht wil iedereen blijven, omdat het hier goed wonen is . En iedereen weet dat ze er toe 
doen. Er is ‘gewoon’ begrip voor elkaar. Dat is ook wat we terugkrijgen van degene die hier komen 
wonen. Ik geef ze hier Friese les. “Ze voelen zich gezien en waarderen het dat ze er direct bij 
horen.  Volgens Tettie is het net zoals in goede families, gedeelde smart is halve smart. Zo is ook 
iedereen betrokken bij de belangrijke momenten. “De kerk zat helemaal vol bij de begrafenis van 
mijn vader.” Maar ook in het ziekenhuis weten de verpleegsters direct als ze het bed van de patiënt 
zien, dat die mogelijk uit Lioessens komt. Het bed en de muur daarachter hangt dan namelijk vol 
met kaarten. “We delen lief en leed.” En naast alle extra vrijwilligerswerkzaamheden bloeit ook het 
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verenigingsleven in het dorp. “De muziek- en toneelvereniging bestaan nog, terwijl ze in andere 
dorpen vaak al zijn opgedoekt.”

De werkgroepen van ‘it Nije Doarp Moarre-Ljussens’ binnen de twee dorpen werken als een geoliede 
machine. Een zelfsturende organisatie waar veel professionele instanties nog wat van kunnen leren. 
Met ondersteuning van Partoer weten waar ze voor wat terecht kunnen, ze blijven continue op 
het vinkentouw zitten en weten de ontvangen subsidie in te zetten voor de ontwikkeling van hun 
dorp. Met weinig middelen en veel persoonlijke betrokkenheid, weten ze het dorp en zijn bewoners 
zelfredzaam te maken en te houden.
 

Behaalde resultaten tot op heden, twee nieuwe levensloopbestendige woningen in Ljussens, 
zonnepanelen op het Dorpshuis ‘de Stikel’ in Moarre en op het verenigingsgebouw ‘de Gearkomst’ 
in Ljussens, een gezamenlijke website ( www.moarre-ljussens.frl ) , een gezamenlijke Dorpskrant, 
een gymnastiek groep voor ouderen, koffieochtenden in de Hervormde Kerk van Ljussens, een 
Zorggroep die hand en spandiensten verrichten voor mensen die bepaalde dingen zelf niet 
meer kunnen doen. Verder is de werkgroep Wonen actief bezig, gezamenlijk met de Gemeente 
om de eigenaar van de fabriek te bewegen tot actie, het gebouw staat er verpauperd bij, het 
gebouw moet gesloopt worden of het gebouw moet verbouwd worden voor recreatieve of 
andere doeleinden. In het voorjaar van 2018 wordt er een markt georganiseerd op het gebied 
van Wonen, Energie en zorg, gezamenlijk met de organisaties en ondernemingen dir bij ons 
project betrokken zijn.
Doelstelling voor de toekomst, zorgdragen in de breedste zin van het woord voor de leefbaarheid 
van onze mooie dorpen Moarre en Ljussens.
De activiteiten konden worden georganiseerd door onder andere een bijdrage uit het Mienskipfuns 
van de Provincie Fryslân.

Controle aardappelveld Lioessens
Beeld: Jaap Mellink



47

HOE BRENGEN WE HET LEVEN TERUG IN DE 
EEMS-DOLLARD?

Ver weg van Den Haag ligt een in potentie prachtig natuurgebied. Maar nu belemmert een grote 
hoeveelheid slib die potenties. Hoe kunnen we het Eems-Dollardestuarium weer tot leven wekken? 
En hoe kunnen we de Duits-Nederlandse samenwerking in dit gebied op een hoger plan tillen? Met 
de Westerschelde is het Eems-Dollardestuarium nog één van de laatste twee open estuaria van 
ons land met een ongehinderde overgang tussen rivier en Noordzee, zoet en zout en in principe 
voedselrijk brak water. Maar ondertussen is vanwege het talrijke slib een hoge vertroebeling 
ontstaan die ontwikkeling van de natuur belemmert. We spreken met landmaker Ellen Farwick 
van de Groningse Natuur en Milieufederatie. Wat is het lot van dit grensgebied, dat een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van Nederland en Duitsland?

Ernstig drama in een uithoek
Zo’n 8 jaar geleden raakt Ellen Farwick betrokken bij de problematiek van het Eems-Dollard 
estuarium. Ze is in Duitsland geboren. Na een opleiding diermanagement aan Van Hall Larenstein 
in Leeuwarden, een baan bij de provincie Drenthe en enkele jaren zelfstandig ondernemerschap, 
komt Ellen terecht bij de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). Tegenwoordig is zij 2 dagen 
per week  gedetacheerd bij de provincie Groningen om de Eems-Dollard prominenter op de 
beleidsagenda’s te krijgen en de Nederlands-Duitse samenwerking te versterken. Haar eerste 
kennismaking met de Eems-Dollard brengt haar van haar stuk. Het natuurgebied blijkt in een 
heel slechte staat te verkeren en de ecologische kwaliteit gaat zienderogen achteruit. De grote 
boosdoener is slib, dat met eb en vloed blijft meebewegen en niet bezinkt. Die kleine deeltjes 
blijven gewoon in de waterkolom zweven. ‘Door het te veel aan slib kunnen de planten en dieren 
die aan de basis liggen van de voedselketen zich niet optimaal ontwikkelen, dat werkt natuurlijk 
door in de gehele keten.’ 

Oorzaken zijn de morfologische verandering van het estuarium als gevolg van menselijke interventies 
in de loop van de tijd. Het areaal waar slib kan bezinken is afgenomen door de inpoldering van 
deelgebieden. Ook zijn vaargeulen naar de Eems herhaaldelijk verbreed en verdiept, waardoor er 
met vloed meer water en slib wordt aangevoerd. En er wordt constant gebaggerd om de 
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vaargeulen op diepte te houden ten behoeve van de havens en scheepswerven aan de Eems van 
Delfzijl tot aan Papenburg, ver stroomopwaarts in Duitsland. 

Ellen’s taak bij NMG is gericht op de natuurontwikkeling in de Eems-Dollard. Het is haar passie 
en persoonlijke drive om daar iets aan te willen verbeteren. Ze ervaart een diep gevoel van 
onrechtvaardigheid over wat er met de natuur in het Eems-Dollardgebied als gevolg van 
onnadenkendheid én onbegrip is gebeurd. De economie bepaalde de ontwikkeling van het 
gebied en de natuur had het nakijken.

Regionaal samenwerken aan ecologie en economie
In 2012 zijn verschillende partijen uit Rijk en regio gestart met een bijzondere samenwerking. Onder 
de noemer Ecologie & Economie in Balans willen zij samen werken om de versterking van de 
regionale economie meer in evenwicht te brengen met het ecologisch systeem van het Eems-
Dollardestuarium. Naast overheden en de natuurorganisaties doet ook het bedrijfsleven  mee. Dat 
is opmerkelijk, omdat de NMG en het bedrijfsleven elkaar tot dit punt al jaren vooral voor de rechter 
tegen kwamen. Dat leidde zelden tot een voor beide partijen bevredigend resultaat. Om uit die 
frustratieval te komen, zijn beide partijen gaan zoeken naar een andere manier om tot oplossingen 
te komen. 

“Het is ook een zaak van geven en nemen met het oog op het langetermijnperspectief”

Dat ‘elkaar vinden’ gaat langzaam, vereist het opbouwen van vertrouwen en draait dus om 
mensen, die bereid zijn om leiderschap en verantwoordelijkheid te tonen. In dat proces blijken de 
verschillende neuzen van de toenmalige directeur van Groningen Seaports, de gedeputeerde en 
de directeur van de NMG dezelfde kant op te gaan staan en het gesprek tussen hen wordt opgetild 
van conflict over regels naar consensus over waarden. ‘Maar het is ook een zaak van geven en 
nemen met het oog op het langetermijnperspectief’, zegt Ellen. ‘Zo heeft de NMG ingestemd met 
de vergunning voor verdieping van de vaargeul naar de Eemshaven (economisch belang) in ruil 
voor de verplichting aan bedrijven en havens dat zij alleen kunnen blijven ontwikkelen als ook 
de natuur van het estuarium verbetert (ecologisch belang).’ Die regionale coalitie tussen NMG, 
bedrijfsleven en provincie blijkt vervolgens ook nuttig in het beïnvloeden van Den Haag. Het Rijk 
is namelijk onmisbaar voor het herstel van de natuur omdat het buitendijkse gebied grotendeels 
onder rijksverantwoordelijkheid valt. Het resultaat van een lange lobby is het Programma Eems-
Dollard 2050, een adaptief programma voor de verbetering van de ecologie in dit waardevolle 
gebied.

Grensoverschrijdend afstemmen vergt geduld
Extra complicatie is het feit dat de Eems-Dollard een grensregio is, waar twee landen het eens 
moeten worden over wat er gebeurt. Niet alleen Den Haag, ook het Bondsland Niedersachsen 
en de Bondsregering zijn dus relevante partijen. Dan moet je niet alleen rekening houden met de 
culturele verschillen tussen beide landen en de eigen economische belangen die op het spel staan, 
maar ook met landseigen werkprocessen, machtsverhoudingen, modellen en procedures die niet 
parallel lopen, waardoor verbinding in de vorm van gezamenlijke agenda’s en gemeenschappelijke 
programma’s een lastige zaak wordt.  

Ondertussen onderkennen beide landen wel het belang van de natuur en informeren zij elkaar 
over wat zij aan het doen zijn. In Nederland staat het in balans brengen van ecologie en economie 
in de Eems-Dollard bijvoorbeeld in het MIRT. ‘Maar het is jammer genoeg nog niet zo dat er één 
gezamenlijke uitvoeringsagenda of één gemeenschappelijk projectteam is. Dat duurt nog wel 
even’, zegt Ellen. Dus gaat ieder op eigen wijze aan de slag. ‘Gelukkig’, zegt Ellen, ‘zijn er in ons 
gebied goede afspraken met het bedrijfsleven en zoeken we gezamenlijk naar mogelijkheden om 
de natuur te beschermen zonder de economische belangen te schaden.’

Van problemen een kans maken
Eén van de acties  binnen het Programma Eems-Dollard 2050 is om te kijken of er nuttige toepassingen 
zijn te bedenken die bijdragen om het te veel aan slib kosteneffectief uit het water te halen teneinde 
de waterkwaliteit te verbeteren. Zoals het nu gebeurt – vaargeulen uitbaggeren en het slib een 
stukje verderop weer lozen – werkt niet. Dan blijft het slib in het systeem en komt het 
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gewoon weer terug, wat eigenlijk een soort rondpompen van modder is. Om zichtbaar effect te 
bereiken moet je minimaal 1 miljoen ton slib aan droge stof per jaar uit het water halen. Je zou dit 
materiaal bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor grote dijkversterkingsopgaven. Dan combineer je 
economie, ecologie, waterveiligheid en klimaatmitigatie (want minder gesleep met materiaal van 
elders draagt bij aan CO2-reductie). 

In het programma Eems-Dollard 2050 wordt via drie lijnen gewerkt aan verbetering van de natuur. 
In het spoor Vitale Kust worden eerste projecten tot uitvoering gebracht. ‘We bouwen een kleirijperij 
waarin slib uit het estuarium kan rijpen tot klei die we dan weer kunnen toepassen in een nieuw 
dijkconcept: de Brede Groene Dollarddijk. Een ander project is de Dubbele Dijk. Door de aanleg 
van een tweede dijk achter de zeedijk ontstaat een tussengebied, waar de zee kan instromen en 
slib kan bezinken. Daar zou je kunnen experimenteren met zilte landbouw.’
In het innovatiespoor Nuttige Toepassing van slib zoeken we nieuwe toepassingen voor het slib. Zo 
worden er blokken geperst van het slib (bouwmateriaal) en wordt onderzocht of gebieden, waar 
het veen inklinkt, kunnen worden verhoogd door gebruik te maken van slib. Duitsland heeft daar al 
jaren ervaring mee en dat schijnt goede landbouwgronden op te leveren.   
In het onderzoekspoor Hydromorfologische Verbetering wordt onderzocht hoe in het systeem kan 
worden ingegrepen om de sliblast te verminderen. Vooral het vastleggen van slib in nieuwe kwelders 
in de Dollard lijkt kansrijk te zijn. Veel ingrijpender, maar ook effectief is het binnendijks invangen van 
slib, zoals nu al gebeurt in de ‘natuurpolder’ Breebaart.

Graag met stip op de rijksagenda!
Ellen kan haar expertise inzetten voor het versterken van de Duits/Nederlandse samenwerking. De 
provincie Groningen heeft haar daarvoor gevraagd. Haar rol is soms die van de figuur die de vinger 
op de zere plek durft te leggen. Strategisch activisme noemt ze dat. Als Duitse die in Nederland 
werkt kent ze de gevoeligheden die in beide landen spelen. Nederlanders polderen en zijn vrij 
informeel; Duitsers zijn meer hiërarchisch ingesteld en tamelijk formeel. ‘Maar in Nederland’, zegt ze, 
‘is het soms lastig om je weg te vinden in de juiste circuits van het politieke systeem. Ik maak nu als 
het ware een weg omhoog door het Huis van Thorbecke. Begonnen bij een belangenorganisatie, 
gedetacheerd bij de provincie en nu zoekend naar een manier om met de Eems-Dollard bij het 
nieuwe kabinet stevig op de rijksagenda te komen, wat ook qua statuur zou helpen in de contacten 
met Duitsland overigens.’ 

Ze vindt dan ook dat de Eems-Dollard prominent en met prioriteit in de nieuwe Nationale 
Omgevingsvisie genoemd moet worden. ‘Het is in- en intriest hoe weinig mensen op de hoogte 
zijn van de slechte staat van het gebied en daarom de ernst en urgentie van het probleem niet 
zien.’ Het jaar 2018 met Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa wil ze aangrijpen voor meer 
aandacht voor en publiciteit over de Eems-Dollard. Ze denkt aan het creatief gebruiken van de 
slibblokken, workshops of ateliers over ‘Creatief met Slib’ en wetenschappelijke bijeenkomsten om 
de werking van het estuarium als systeem beter te kunnen leren begrijpen. ‘In april 2018 organiseren 
we ook een conferentie voor beleidsmakers en iedereen die meer wil weten over onze inspanningen 
om de Eems-Dollard gezonder te maken.’ 

Passie, begrip en geduld zijn Ellen’s sleutelwoorden. Passie voor de natuur heeft ze absoluut. ‘Begrip’ 
slaat op het beter willen doorgronden van het estuarium als systeem en op het begrijpen van de 
juiste circuits in het Nederlandse en Duitse bestuurlijke systeem. En zonder voldoende geduld is elke 
lobby tot mislukken gedoemd. ‘Alle partijen in het gebied dragen een grote verantwoordelijkheid. 
We hebben de plicht om alles te doen om de Eems-Dollard vitaler en veerkrachtiger te maken. 
Dit unieke, relatief onbekende en in potentie prachtige natuurgebied van Nederland en Duitsland 
vraagt daarom’, zegt ze tot besluit.
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KRINGLOPEN MAKEN IN HET 
ECOMMUNITYPARK

Langs de N381 in Oosterwolde (Friesland) ontstaat een uniek ecologisch werklandschap. Meer 
dan de helft van het terrein van 17 ha. is gereserveerd voor natuur en water. De rest is voor het 
maken van nieuwe kringlopen tussen bedrijven, kennisinstellingen en de regionale arbeidsmarkt. 
Dit Ecommunitypark heeft als eerste in Nederland het label “outstanding” (vijf sterren) gekregen 
op	 het	 internationale	 duurzaamheidscertificaat	 BREEAM,	 dat	 de	 duurzaamheidsprestatie	 van	
gebiedsontwikkeling beoordeelt. Ik spreek met Anne Jan Zwart in het kantoor van het bedrijf 
ECOstyle, dat zich als eerste vestigde op dit park. Dat is geen toeval, want Anne Jan stond niet 
alleen aan het hoofd van ECOstyle maar is ook de geestelijke vader van het Ecommunitypark. 

‘Eigenlijk’, zegt Anne Jan Zwart, ‘ga ik verder in de voetstappen van mijn vader, één van de 
oprichters van het bedrijf ECOstyle in 1967. Toen heette dat nog biologisch tuinieren. Herstel van 
kringlopen stond hoog in het vaandel. Men besefte dat het mis gaat met ecosystemen wanneer 
kringlopen worden doorbroken.’ ECOstyle ontwikkelt en vermarkt sindsdien 100% ecologisch 
werkzame producten voor bodem, plant en dier. Trots vertelt hij dat ECOstyle als één van de weinige 
familiebedrijven in deze sector overleeft in een wereldmarkt van meststoffen en bestrijdingsmiddelen 
die gedomineerd wordt door giganten als Bayer, Monsanto en BASF. 

‘Als bedrijf overleven wij’, zegt Anne Jan, ‘omdat wij steeds beter begrijpen hoe natuurlijke 
processen op het gebied van bodemvruchtbaarheid, plant en bodemleven samenwerken. We 
leren bijvoorbeeld van de beuk. Die boom werkt samen met een schimmel en een bacterie. 
Tezamen produceren ze een stofje waar andere planten niet tegen kunnen. Dat pakt positief uit 
voor de groei van de beuk.’ De kracht van ECOstyle zit dan ook in het bedenken van nieuwe 
producten, niet in de productie zelf of het kweken van micro-organismen. Met producenten worden 
langjarige afspraken gemaakt. Dat biedt zekerheid voor investeringen in productontwikkeling. Ook 
heeft ECOstyle een goed gevoel voor de behoefte van particuliere en professionele afnemers. Die 
willen geen schadelijke traditionele bestrijdingsmiddelen gebruiken, die de bodemvruchtbaarheid 
aantasten. ‘Die drijfveer om ecosystemen te willen doorgronden en herstellen, heb ik eigenlijk 
doorgetrokken in mijn droom om een geheel nieuw type bedrijventerrein te maken, dat in niets lijkt 
op de “old school”-terreinen’, zegt Anne Jan.

14



51

Wat is het Ecommunitypark?
In essentie is het park een ecosysteem in wording. Dat geldt niet alleen in ecologisch opzicht, 
maar ook sociaal en economisch. Het wordt een werklandschap waar de duurzaamheid van af 
straalt. Het concept van het Ecommunitypark past daarom naadloos bij de bedrijfsfilosofie van 
ECOstyle, dat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Zo bestaat bijvoorbeeld 
het nieuwe kantoor voor 70% uit biobased materialen. De volle 100% bleek nog niet haalbaar 
omdat de juiste producten daarvoor nog niet op de markt zijn. Het zoeken naar een nieuwe 
geschikte vestigingslocatie voor het bedrijf (dat eerst in Appelscha zat) viel min of meer samen met 
de overdracht van het bedrijf aan zijn kinderen. Daardoor kwam wat geld vrij dat Anne Jan in staat 
stelde om zijn plannen voor het park te gaan uitwerken. ‘Met eigen geld heb ik het risico genomen 
om dit project te kunnen realiseren’, zegt Anne Jan. 

“Met eigen geld heb ik het risico genomen om dit project te kunnen realiseren”

Het concept van het Ecommunitypark berust op vier pijlers. Dat zijn natuurontwikkeling (biodiversiteit), 
regionale ontwikkeling (bedrijven, banen en leefbaarheid), kennisontwikkeling (onderwijs en 
innovatie) en kwaliteit van de ruimte (beleving, werkklimaat, HRM en gezondheid). Zo is Anne Jan 
overtuigd van de causale relatie tussen gezondheid en kwaliteit van werkomgeving. Daarom wil 
hij dat het park goed is voor de mensen die er werken. Hij verwacht dat dat een bepaald type 
bedrijven zal aantrekken, die zich in dit duurzame concept herkennen en zich hierop willen profileren. 
Zo wordt de tweede vestiger een biologische kaasproducent. Dat bedrijf kiest voor deze locatie 
kiest vanwege het bijzondere verhaal van het park. Dat kunnen zij verbinden met de beleving van 
hun product. Ook is de beschikbaarheid op het terrein van geothermische warmtebronnen voor 
dit bedrijf van belang. 

Het concept (dat nergens anders bestaat in de wereld) dwingt ook tot selectieve toelating. ‘We 
gaan vast ook nee zeggen in de toekomst’, zegt Anne Jan, ‘hoe graag we het terrein voor de helft 
ook gevuld willen hebben.’ Hij denkt aan clustervorming van bij het park passende bedrijven. ‘Dat 
genereert grotere kansen op innovatie, maakt kennisuitwisseling gemakkelijker, versterkt het profiel 
van de regio en draagt bij aan de leefbaarheid.’ 

Kwaliteit van de ruimte als opbrengst in het businessmodel
Aanvankelijk was de m2-prijs op het park wel een discussie met de gemeente Ooststellingwerf, waar 
Oosterwolde deel van uitmaakt. Op het Ecommunitypark zou de grondcomponent bij nieuwbouw 
vrijwel gelijk moeten zijn aan die op een regulier bedrijventerrein. Op het naastliggende traditionele 
bedrijventerrein wordt de grond verkocht voor € 55,- /m2. Op het Ecommunitypark is de prijs € 
90,-/m2 (inclusief aanleg parkeerplaatsen). ‘Met die te lage prijs bij de buren geef je eigenlijk aan 
dat ruimte geen waarde heeft. Je concurreert dan met andere gemeenten op de verkeerde 
vestigingsfactor, want ruimte is niet eindeloos en onbeperkt beschikbaar. De relatieve schaarste en 
het belang van de kwaliteit van de ruimte heb ik dus toegevoegd aan het businessmodel van het 
park,’ zegt Anne Jan.  

‘Het begint met de vraag wat winst is’, zegt Anne Jan. ‘Als je winst ziet als de resultante van 
opbrengsten op het vlak van geld, sociaal-maatschappelijke omstandigheden, ruimtelijke kwaliteit 
en het milieu, dan moet je die drie laatste sets van factoren meetellen.’ Louter financieel bezien zit 
het park net iets boven het break-evenpoint. Het verkrijgen van de grond was duur, want hij moest 
een boer en diens zoon uitkopen. ‘Gelukkig gaven zowel de provincie als de gemeente voldoende 
signalen aan mij over hun positieve houding ten aanzien van het park, dus durfde ik het risico te 
nemen. Maar het was wel een gekke tijd. Het was 2008, begin van de crisis en overal in ons land 
werden bedrijfsterreinen uit de markt gehaald, dus zal er dan of all places in Oosterwolde een 
nieuw terrein van 17 ha. ontwikkeld worden? Dan moet je wel een goed verhaal hebben!’, zegt hij. 
Nou, iedereen was overtuigd dat dit de wenselijke ontwikkelingsrichting is. Bovendien past het goed 
bij het imago van Ooststellingwerf. Waar andere steden in Friesland zich profileren als sportstad, 
cultuurstad, hoofdstad of waterstad, gaat deze gemeente vooral voor kwaliteit van ruimte en 
duurzaamheid. Ook is er een mooi bedrijfsleven in de food en agro als fundament voor verdere 
duurzame ontwikkeling. Er komen steeds meer initiatieven in de sfeer van de biobased economie 
en de circulaire economie, zoals een recreatiecentrum dat een biobased vakantiewoning laat 
bouwen. 
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Borging en navolging van het concept
Inmiddels is het park geborgd via een ruimtelijke visie, een masterplan en een bestemmingsplan. Het 
parkmanagement is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebied en organiseert 
ook op slimme wijze de parkeerruimte zodat die zo weinig mogelijk impact heeft op het gebied. 
‘Ik heb veel geld uitgegeven aan juristen om een format te bedenken voor een contract voor 
bedrijven die zich hier willen vestigen. De kern is dat een bedrijf grond koopt, maar formeel geen 
zeggenschap krijgt én dat ook als positief ervaart. Want het park blijft verantwoordelijk voor het 
gebied tot één meter van jouw gevel.’

Een belangrijk onderdeel van het parkmanagement is zuinig ruimtegebruik en klimaatadaptieve 
inrichting. Hij wijst mij bij wijze van voorbeeld op de wadi’s en de beek, die zich over het terrein 
slingert. ‘Die beek’, zegt hij,’ is een open verbinding tussen de Opsterlandse Compagnonsvaart 
(een gegraven kanaal dat deel uitmaakt van de Turfroute) en het IJsselmeer.’ Het is de enige plek 
in Nederland waar een kanaal in verbinding staat met het IJsselmeer. Dat is onder andere heel 
mooi  voor de vismigratie. Het waterschap heeft deze aansluiting gemaakt en vindt de ontwikkeling 
heel spannend. ‘Theoretisch zou de zalm (als de vismigratierivier in de Afsluitdijk open is) vanuit de 
Noordzee hier naartoe kunnen zwemmen.’ Omdat dat mensen aanspreekt, vervangt de gemeente 
in samenwerking met onderwijsinstellingen nu een duiker door een biobased brug. 
Door de natuur meer ruimte te bieden en de kwaliteit van de ruimte te versterken, trekt het park 
partijen aan, die zich om die reden hier willen vestigen. Meer in het algemeen vindt hij dan ook dat 
de immateriële en materiële waardering van de ruimte als ‘asset’ meer navolging verdient, zeker in  
Noord-Nederland waar het immers wat minder vol is dan in het Westen. ‘Iedereen is heel concreet 
op zoek naar de kracht van het Noorden. Met circulair-economische initiatieven kan je hier het 
verschil maken.’ 

Het Biosintrum als centraal focuspunt
‘Het was aanvankelijk slecht gesteld met de kennisinfrastructuur in deze regio’, zegt Anne Jan. 
Er is geen MBO, laat staan HBO of WO. Dat heeft niet alleen negatieve consequenties voor de 
economische vitaliteit, maar tast ook de leefbaarheid aan omdat jongeren voor baan of studie 
vertrekken naar elders. Ook de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven was te groot, terwijl de 
wisselwerking tussen beide sectoren juist om speciale aandacht vraagt. 

“Een mooi voorbeeld van hoe je kennisinnovatie rond duurzaam bouwen in de regio borgt, 
nieuwe banen creëert en een perspectief biedt voor de jeugd om hier te kunnen blijven.”

Dus bedacht hij als niet-projectontwikkelaar een plan voor een centraal gebouw van 1000 m2 als 
uitwisselpunt en ontmoetingsplek voor kennisinstellingen en bedrijven. ‘Je hebt hardware nodig 
om software te kunnen draaien, dan begint het pas.’ Dat gebouw gaat Biosintrum in het Fries 
heten, oftewel Biocentrum. De investering in het gebouw is 3 miljoen, waarvan 2 miljoen uit de 
publieke sector (provincie en gemeente elk een derde) en 1 miljoen privaat. De betrokkenheid 
en gedeelde financiering maakt dat er straks allerlei activiteiten zullen plaatsvinden. Ook zullen 
kennismakelaars worden aangesteld, die gaan schakelen tussen de kennisbehoefte van bedrijven 
en het kennispotentieel van onderwijsinstellingen. Zo’n beetje alle kennisinstellingen in het Noorden 
doen mee en betalen een vast bedrag per jaar voor het gebruik door studenten en docenten. ‘Ook 
vraag ik aan bedrijven die zich hier willen vestigen om geen eigen kantine of grote vergaderzalen 
te bouwen, maar om daarvoor de faciliteiten in het Biocentrum te gebruiken. Dat hebben we 
onderzocht op meerdere plekken in Europa en onze conclusie was dat overal waar dingen 
gezamenlijk gebeuren er een nieuwe dynamiek en infrastructuur ontstaat. Dat willen we hier ook, 
een ecosysteem maken waar innovatie als vanzelf begint en doorgaat.’ Zo hoopt hij dat het park 
ook succesvol ondernemerschap bevordert door de mogelijkheden tot intensieve samenwerking 
tussen bedrijven en de aanwezige kennisinstellingen. De maatschappelijke spin off is dat succesvolle 
bedrijven een positieve impuls leveren aan de leefbaarheid van de regio.

Het Biocentrum wordt nu gebouwd. Drie bouwbedrijven uit de regio, die normaal gesproken elkaars 
grootste concurrenten zijn, zijn bij elkaar gaan zitten, hebben als consortium een aanbieding gedaan 
en hebben nu met zijn drieën een nieuw bedrijf opgericht onder de naam Natuurlijk Bouwen. Hun 
medewerkers worden op BREEAM-cursus gestuurd. ‘Een mooi voorbeeld van hoe je kennisinnovatie 
rond duurzaam bouwen in de regio borgt, nieuwe banen creëert en een perspectief biedt voor de 
jeugd om hier te kunnen blijven’, zegt Anne Jan. 
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Ga vooral voor kwaliteit, niet primair voor snelheid
‘Ik begon met het denken over Ecommunitypark in 2003’, zegt Anne Jan. ‘Ik zeg wel eens: het 
heeft veel tijd gekost, maar het is beter om te zeggen: het heeft veel tijd gevraagd.’ Omdat hij 
die tijd genomen heeft, is het resultaat beter en zijn meer mensen bijgeschakeld, die anders niet 
waren aangehaakt. Dat heeft heel veel betekend voor de kwaliteit. Het vergde wel heel veel 
communiceren met partijen, hij heeft de blaren op zijn tong gepraat. En hij heeft geen cent 
subsidie gehad, hij heeft scherp op de wind gevaren en aangetoond dat het wel kan. Wat hem 
wel eens tegen zat, is dat de regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling in ons land 
zo is afgestemd dat per definitie de overheid aan de lat staat. ‘Er is eigenlijk geen structuurvisie in 
Nederland, die door een private partij gemaakt wordt. Ik proef daarin wel iets van wantrouwen 
jegens de ondernemer.’ 

Zijn businessmodel werkt hier, waarom ook niet elders? Henk Bleker was hier ooit in zijn functie als 
Staatsecretaris van Economische Zaken. ‘Bleker vond het wel interessant’, zegt Anne Jan, ‘maar 
ik kreeg later bij het ministerie niet het gevoel dat men er echt iets mee kon. Leuk idee, maar 
geen intensieve betrokkenheid. Dat vind ik wel een gemiste kans.’ Hij realiseert zich terdege dat 
hij het concept veel meer voor het voetlicht moet brengen. Koppelen aan nieuwe manieren van 
economisch denken, weg van het oude rendementsdenken van vastgoed, opnieuw herwaarderen 
van de kwaliteit van de ruimte, want alles wat je in de ruimte doet, doe je als het ware voor de 
eeuwigheid. ‘Ik vind het wel heel mooi dat het Ecommunitypark in de expositie van Places of 
Hope van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is opgenomen. Ook de officiële opening van 
het centrale gebouw Biosintrum staat op de agenda van LFCH2018. Én we hebben in oktober een 
groot congres hier met de titel Symphony of Soils. Dat gaat over de bodem en de urgente vraag 
hoe deze aarde straks 10 miljard mensen kan voeden.’ 

Zijn drijfveer is hoe hij ondernemer wil zijn. ‘Ik wil niet alleen leven voor materiële winst, maar wil wel 
als bedrijf financieel gezond zijn. Ik heb een bootje in Friesland, maar hoef geen groot slagschip of 
een grotere woning. Het is allemaal wel prima zo,‘ zegt hij. ‘Toen mijn eerste kleindochter 11 jaar 
geleden geboren werd, las ik dat de helft van het aantal meisjes van haar leeftijd tenminste 100 
jaar of ouder wordt. Dat maakte mij scherp bewust van mijn verantwoordelijkheid over hoe we met 
de aarde omgaan. Dan kan je wel zeggen: wat kan ik er aan doen?, maar dan is mijn antwoord: 
nou, heel veel. Als consument stuur je de economie elke dag met elke koopbeslissing die je neemt 
en elke euro die je uitgeeft.’ 

Impressie van het Ecommunitypark
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ANNEMARIE GELOOFT VIA NAOBERSCHAP 
IN NIEUWE KANSEN VOOR GRONINGEN

De	 film	 De	 Stille	 Beving	 heeft	 indringend	 de	 aardbevingsproblematiek	 in	 Groningen	 in	 beeld	
gebracht. Hoofdrolspelers zijn Annemarie Heite, haar man en twee dochters, de katten en hun 
prachtige,	maar	steeds	onveiliger	boerderij	uit	1837	in	Bedum.	Met	de	film	wilde	ze	vooral	zichtbaar	
maken wat de immense gevolgen van de aardbevingen zijn voor de inwoners van Groningen. Nu 
zet ze zich in om het gezichtspunt te kantelen van pijn naar hoop. Het perspectief voor de inwoners 
moet centraal komen te staan. 

De oude boerderij is gesloopt. Er verrijst nu een duurzaam, nul-op-de-meterhuis, dat wel enige 
gelijkenis heeft met een boerderij. Ik spreek haar in maart 2018 in de wooncontainer op het 
erf. “Het begon voor mij in onze eigen, kleine micro-omgeving”, zegt Annemarie. De kop-hals-
rompboerderij met kloostermoppen bleek niet meer te verstevigen. “Het is een soort rouwproces. 
Je neemt afscheid van de herinnering aan de vele mensen die er hebben geleefd. Ons nieuwe 
huis zal er hopelijk over tweehonderd jaar nog staan en een nieuw verhaal toevoegen aan deze 
plek. Ik hoop dat we straks terugkijken op een zwarte bladzijde in de geschiedenis en dat we stoer 
genoeg waren om er samen goed uit te komen.” Het tekent haar persoonlijke transformatie. Van 
mensenwakkerschudder durft ze nu de volgende stap te zetten voorbij de woede, machteloosheid 
en pijn. “Ik wil geen slachtoffer zijn”, zegt ze, “ik hou graag de controle over mijn leven, zo zit ik als 
mens nu eenmaal in elkaar.”

De seismische energie zal zich nog decennia laten voelen, ook als de gaskraan dicht is
Jarenlang hebben partijen zoals Exxon, Shell en het Rijk het grote geld en de economische belangen 
van gaswinning boven de veiligheid van de mensen in Groningen gesteld. “Meer dan 300 miljard 
heeft onze overheid er aan verdiend en nog geen 1% daarvan is naar Groningen gegaan. Dat is 
waanzinnig.” Erger nog vindt ze de schandelijke en onrechtvaardige manier waarop de overheid 
met haar Groningse burgers omgaat. Dat zit diep. “Het zit onder mijn huid en ik raak dat nooit meer 
kwijt.” En gek genoeg snapt ze ook de dilemma’s en de lastige positie van minister Kamp. Maar wat 
ze nooit zal snappen is dat hij de problemen van de mensen niet op een goede manier heeft willen 
oplossen. Het eerlijke verhaal is namelijk dat het eigenlijk al te laat is. Groningen zal nog decennia 
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lang last ondervinden van de seismische energie in de ondergrond. Niemand weet precies hoeveel 
dat is en hoe daarmee gedeald moeten worden. Want als de gaskraan dichtgaat, dan houdt het 
echt niet op. Dan zal het aantal te versterken huizen niet afnemen. “Moeten we dan wachten tot 
er hier doden vallen?”, vraagt Annemarie zich met afschuw af. 

Een nieuwe governanceformule is nodig waarin bewoners en hun gemeenschap centraal staan
“Er was een moment – ik geloof dat ik op de terugweg was na Jinek, Pauw of Tan – dat ik me 
realiseerde dat dit allang niet meer over mijzelf en mijn gezin gaat, maar dat het inmiddels véél 
groter is geworden. Ik besefte me ook dat ik in mijn strijd voor aandacht en rechtvaardigheid trouw 
moest blijven aan mijn waarden en dat ik geen keuze had. Ik moest wel door”, zegt Annemarie. 
Op dat moment doorziet ze ook wat het allemaal qua omvang en voor haar persoonlijk zal gaan 
betekenen.

“De omvang van de ellende in Groningen vraagt om een soort Deltaplan en een Deltacommissie 
2.0”, zegt Annemarie in navolging van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De miljarden die 
door het rijk in de afgelopen jaren zijn en worden geïnvesteerd in zaken zoals de waterveiligheid 
of filebestrijding vallen in het niet vergeleken bij de middelen die nodig zijn om het Noorden als 
onlosmakelijk deel van Nederland weer op de rit te krijgen. Aan die aanpak stelt ze wel minimaal 
drie voorwaarden. 

“Maar noem ons geen proeftuin, want de mensen in het Noorden zijn het zat om ook 
nog eens als proefkonijn te moeten fungeren”

Op de eerste plaats moeten de zorgen van de gedupeerden het vertrekpunt zijn en niet de 
belangen van Den Haag, Shell of Exxon. “Eerst moet je de huisvesting van bewoners op microniveau 
aanpakken. Vervolgens kijk je naar de kansen en mogelijkheden voor verbetering van de 
leefomgeving van alle inwoners van het dorp of de wijk. En daarna is het zaak om de kansen van 
de noodzakelijke energietransitie te vertalen naar het Noorden als geheel.”  

Op de tweede plaats moet veiligheid onderdeel uitmaken van een holistische aanpak van 
verschillende vraagstukken. Denk aan de koppeling tussen veiligheid, verduurzaming, leefbaarheid, 
krimp en de sociaal-economische ontwikkeling van het Noorden. Op dit vlak kunnen gemeenten 
en de provincie samen een actieve rol spelen. “Maar noem ons geen proeftuin, want de mensen 
in het Noorden zijn het zat om ook nog eens als proefkonijn te moeten fungeren,” zegt Annemarie.  
Op de derde plaats moet er een deltacommissie-nieuwe stijl komen die ‘lean & mean’ is. Geen 
bestuurlijke circussen of dialoogtafels meer, maar een klein team van toppers uit Nederland, die 
het vertrouwen genieten van de mensen en er misschien wel iets verder van af staan. Dat team 
moet zijn ingericht om burgers en gemeenschappen te begeleiden en te helpen. “Kijk naar wat 
mensen nodig hebben om hun leven, wijk en toekomst terug te krijgen. Hou op met pleisters plakken. 
Het schadeprotocol is eigenlijk niets meer dan een verbanddoos. Die pleisters lossen niets op. Na 
de pleister voor versterkingsmaatregelen volgen die voor verduurzaming en die voor de sociaal-
economische impuls.” 

Van individuele aanpak naar naoberschap en gemeenschap 
De laatste tijd ontdekt Annemarie de waarde van een bottom-up aanpak. Mensen vertellen haar 
dat ze hun wijk terug willen, dat ze zelf het roer in handen willen krijgen. Ze hoort het onder andere 
in Krewerd (zie tekstcursief), de wijk Opwierde in Appingedam (waar verstoorde verhoudingen 
dreigen) en in Overschild. Daar hebben bewoners geen zwartboek gemaakt, maar een witboek. 
Het mooie is dat Annemarie zich is gaan realiseren dat ook zij (‘als vrije en onafhankelijke geest’) 
hier onderdeel is van een gemeenschap. Ze is meer van Bedum gaan houden dan ooit tevoren. 
“Ik hoor hier thuis, mijn kinderen gaan hier naar school, ik heb vrienden die over het oude kerkpad 
op zondag komen aankuieren om hier een kop soep te eten en een glas wijn te drinken. Wat is nu 
waardevoller in het leven?” 

Het aardbevingsdrama zal ook anderen mondiger, trotser en bewuster maken van het unieke dat 
zij hier hebben. Samen gaan nadenken, dromen over een wenselijke toekomst. Annemarie wil ze 
daarmee helpen. Ze merkt steeds vaker dat er energie loskomt bij mensen om samen aan een 
toekomstperspectief te gaan werken. Als voorbeeld het dorp Krewerd. 
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Krewerd is een oud wierdedorp nabij Delfzijl. Aan versterking ontkomt ook Krewerd niet. 
Maar de inwoners willen niet lijdzaam toezien hoe de geschiedenis van hun leefomgeving 
onder het dictaat van veiligheidsnormen wordt uitgewist. Dat zou een soort langzame 
ramp zijn. Mensen worden dan geconfronteerd met een oplossing voor hun huis waar ze 
niets over te zeggen hebben. Eigenlijk willen de bewoners zelf de regie houden. Architect 
Fons Verheijen uit Katwijk aan Zee gaat met eigen geld hen daarbij helpen. In Krewerd 
krijgt elk van de 44 huizen een eigen architect toegewezen. De bewoners nemen het 
voortouw en denken na over hun toekomstige woonwensen. Tijdens het traject wordt 
ook professionele geestelijke begeleiding ingehuurd. Levens worden immers op hun kop 
gezet. 
Krewerd wil ook als gemeenschap samen optrekken. Dat moet vaste vorm krijgen in een 
dorpsplan met aandacht voor de ruimtelijke en sociale structuur van het dorp. Maar ook 
met bevolkingskrimp, zorg en de energietransitie. Deskundige ondersteuning komt van een 
stedebouwkundige, een landschapsontwerper, een cultuurhistoricus, een woonsocioloog 
en een energiedeskundige. Over drie jaar moet Krewerd bevingsbestendig zijn en 
ook mooier en menselijker. Misschien wordt het een voorbeeld voor de hele provincie 
Groningen? 

Bron: Jurre van den Berg (Krewerd), De Volkskrant, 23 februari 2018 

De volgende opgave is om te verbinden met het Huis van Thorbecke zonder de regie kwijt te raken
Huizinge was een kantelmoment zes jaar geleden, Zeerijp op 8 januari van dit jaar was een echte 
‘gamechanger’. Sindsdien zoeken velen met Annemarie naar een nieuw perspectief voor de 
aardbevingsproblematiek dat integraal is en van onderop komt. Naoberschap (of ‘mienskip’ in 
het Fries) brengt hoop en mensen bij elkaar. Maar er is nog wel een gigantische kloof tussen de 
(initiatieven van de) mensen en (de regels van) het Huis van Thorbecke. Die kloof moet gedicht 
worden. Een groot vraagteken voor Annemarie is nu hoe je de verbinding met het systeem kan 
maken zonder direct geïncorporeerd te worden. Dat vergt een vorm van laveren tussen de 
onafhankelijkheid van initiatiefnemers en het vertrouwen dat het Huis van Thorbecke bereid is hen 
te geven.

In februari van dit jaar is Annemarie Heite uitgeroepen tot Vrouw in de Media 2017. Ze ziet de 
beloning als een enorme erkenning voor de Groningse problematiek. Trots wijst ze op de Reuring 
Prijs van de Noordelijke Perssociëteit, die ze ook ontvangen heeft. De documentaire De Stille Beving  
van Piet Hein van der Hoek is dit jaar op het Filmfestival in Rotterdam verkozen tot Beste Noordelijke 
Film. Het geeft haar vertrouwen dat ze op de goede weg zijn. “Er is in de afgelopen vijf jaar ook al 
onvoorstelbaar veel bereikt”, zegt ze. De gelegenheid om tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
van Europa dit jaar de dialoog over oplossingsrichtingen aan te gaan, wil ze met beide handen 
aangrijpen. Een Groningse gemeenschap, zoals Krewerd, zou een mooie casus kunnen zijn voor het 
Atelier Het Zelfbewuste Noorden, dat tijdens de manifestatie wordt georganiseerd. Zal de hoopvolle 
toekomst voor het Noorden, die zij voor ogen heeft, dan ook talrijke anderen gaan verleiden? 
 


